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 "وـان ؾضؾ اهلل ظؾقؽ ظظقام"

 ػَم إًمٞمفاحلٛمد هللِ اًمٖمٜمل اًمذي ووّمؼ قمٌَده اًمٗم٘م

 .ن هيديٜمل إمم ؾمٌؾ اًمرؿم٤مد واحلٙمٛم٦مأؾم٠مل اهلل اًمٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿ أ

 داء ـــإه

 جيٛمٕمٝمؿ ّه قمٔمٞمؿ  ُمـإمم 

 اًمِم٤مـمٌل  ،اسمـ رؿمد ،اجلرضم٤مين ،اًمِم٤مومٕمل ،ؾمٞمٌقيف

 اسمـ اًمٌٜم٤ّمء  ،اسمـ ىمتٞم٦ٌم ،اسمـ طمزم

 ؾمّٞمد ىمٓم٥م
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 تقجقف: 

.. ؾال تتعب .قاء افعقام.. وفقس ـقؿ... ـقؿقاء افسعادة.ـتايب هذا 

 ...كػسؽ

افؽقؿقاء كصػ احلؽؿة وهل كتاج إرسار مثؾام ؿال صاحب           

ظؾؿ يعرف بف ضرق شؾب ".. افؽقؿقاء يعّرؾفا افؼـقجل بلّّنا .افرتبة

اخلقاص مـ اجلقاهر ادعدكقة وجؾب خاصقة جديدة إفقفا وإؾادهتا 

افعبارة افؾغقّية  ـذفؽ حيّقل ادجاز خقاص "خقاصا مل تؽـ هلا 

 وتظفر بػعؾ خػل دٌٓٓت أخرى أوشع وأظؿؼ مل تؽـ هلا مـ ؿبؾ،

ِمـ "بؿعـك أّكف  "ـقؿ يف"ء فػظ معّرب مـ افؾػظ افعزاين افؽقؿقا

ؾتبؼك  ،مقهبة رّباكّقة مـ اهلل ظذ هذه افؾغة اجلؾقؾة ،ـذفؽ ادجاز "اهلل

 ،كسان هق افعامل إصغر.. واإل.قارها أبدّية بادعاين وافدٓٓتحّقة وأك

، وافؽؾؿة هلا ؿّقة اخلؾؼ ؾقف احلؼائؼ افؽزى بؼدر معرؾتف تتجذ

إّن افؾغة حتؼقؼ فقجقد احلؼائؼ، وـّؾام ظظؿت احلؼائؼ ـّؾام  ،وافتؽقيـ

ّٕكف  ،ؾادجاز هق ادظفر إؿقى فقجقد ادعاين ،ؿامت افؾغة بافتجاوز

 رمحـ اجلقع رمحف اهلل : حيؽؿ ممؾؽة اخلقال افتل ؿال ظـفا ظبد اف

 هق أصؾ تقؽ وأصؾــف ابـ أدم    امل    ــــــاة روح افعـإّن اخلقال حق

 دري اخلقال بؼدرة ادتعاطؿـــي    فقس افقجقد شقى خقال ظـد مـ   



12 

افعؾؿ "بار افـّػري :وـام ؿال حمؿد بـ ظبد اجل ،واخلقال مـ ظامل افباضـ

، وادجاز ؾنّن ادجاز فغة ادعرؾة "ضـسان افظاهر وادعرؾة فسان افباف

 ودم فغات افـار ؿال :  ،مـ فغات افـّار

 رة        ظـ وجففا وفغات افـّار تعـقفاــدم افـقر كار بقجف افـار شات       

 إذ ٓ يطاق ظذ حؽٍؿ معاكقـفا        ختػك وتظفر واإلحسان يقؿػفا       

افعقامل فتخرج إـسر اجلامل ..ـقؿقاء متزج .ادجاز مػتاح ادعرؾة 

ّؼف بػعؾ هذه واحلقاة واحلب واحلؼقؼة، وافروح اإلكساين هق اد

 ...افؽقؿقاء ادبارـة

ودم اإلصارة "خ افذي أخذت ظـف هذه افعبارة : ذفؽ افشق كٓ أكس

وأكا افذي ظشؼت مجع ادتضادات ... "فذوي افػفؿ ترصيح ـثر

ـان  ترصيح ّٕن معراج افػفؿوجدت دم اإلصارة اف .وادتـاؿضات ..

.. كعؿ مجع ادتـاؿضات وتلفقػفا هقايتل .بغ أيديـا وكحـ ظـف ؽاؾؾقن

واظتز دم ذفؽ بؼقفف  ،ػ افعؿؾ.. إّّنا فّب ادعامؾة وكص.مـذ افصغر

 .. .ؾػقف معتز  "ظّؾؿ آدم إشامء ـّؾفا "

ذه رؾة ... ههذه افؽقؿقاء دم ظؾؿ افبقان، وافبقان ظامد افعؾؿ وادع      

.. ؾقفا افعرؾان وظؾؿ ... ؾالتستغرب.افؽقؿقاء ـتبت بلفسـة متعّددة

وافعؼؾ يستجدي احلؼقؼة مـ  ...افظاهر وؾقفا افبقان متقّشط بغ ظادغ
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أفقس اإلكسان ـقؿقاء ظجقبة، متتزج ؾقف ادؽقكات فقؽقن خقال 

قد فف اإلـسر أرؿك خمؾقق ظذ وجف إرض ... ادؽّرم ادّؼف ادسج

دم ادأل إظذ ... وادجاز ـقؿقاء ظجقبة متتزج ؾقف خقاص افؾغة 

فتخرج اإلـسر افبقان إرؿك وإمجؾ وإؿقى ... إّن دم افبقان 

وافبالؽة رّسا ٓ يدرـف إٓ افعارؾقن ... ؾاحلؿد هلل افذي خؾؼ اإلكسان 

 ...ظّؾؿف افبقان و

.. .ارـة دم حقايت تظّؾؾـلال صجرة مبن أهؾ إحقافزوايا وديقا      

وتعّؾؿت ؾقفا ما صاء اهلل يل أن أتعّؾؿف ... متقن افعرؾان فقست أوراؿا 

 ترسي دم ـقاكؽ ؾتؿؾؽ مـؽ افقجدان ...  بؾ أحقآ ،ؾقفا ـؾامت

.. وـرامتفا صؽرا ّٕمل ... افتل أحسبفا دوما مـ أهؾ افقٓية              

ا  ظذ ما ابتالها هلل أن يعّقضفا خر... أرجق مـ اصزها ظذ آبتالء 

ة تؾّؼقتفا مـؽ ظذ ـؾ حؽاية رّباكقّ  ... صؽرا فِؽ بف وصزت ظؾقف

وأهؾ ... ـاكت تروي يل مـ أحقال افصاحلغ ؾسّبقت ظذ ـرامتفا

ـقػ أّن  اإلخالص  دم رحاب ديقاكؽ ادبارك... وتعّؾؿت افقٓية 

طؾقب ... وشؿعت ـالم وتصحقح افـّقة يبّؾغ اهلل بف ـّؾ مرؽقب وم

فؾؼرضاس وافؼؾؿ  اهلل تعاػ ... ؾؾاّم تؼّدمُت ذـر افؽبار دم رحاب 
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وجدت أن افتعؾقؿ افرباين دم حرم ادعارف افتل ـان حيػ هبا بقتؽ ؿد 

 شبؼ ؾضؾف مـ اهلل تعاػ ...

ـاديؿقة )ماجستر ؽرا ٕشتاذي ادؼف ظذ بحقثل إص      

. شؿعت مـف أوػ ـؾامت .ظبد افغـل بارة .( إشتاذ افدـتقر ودـتقراه

صؽرا أشتاذي  ... 2كظرّية افتلويؾ  دم جامعتـا ادؿّقزة جامعة شطقػ 

وافػفؿ .. دم  كشفد ؾعؾ افتلويؾ ...ظذ ـؾ دؿقؼة ؿضقـاها حقفؽ

 افشعر وافرّسد وادعرؾة ...  ؿال ظبد افغـل افـابؾز : 

 .ؾاترـقها تشقع بغ ادامفؽ     ـقؿقاء اهلدى أحاديث ظؾؿل            

ادطؾقبة  ؾفام رّس افسعادة...هذه افؽقؿقاء هق افؽتاب وافسـّة وشؾطان

.. كسلل اهلل افسؽقـة واحلؽؿة وأن يبّؾغـا ـقؿقاء .ورّس ادعرؾة ادرؽقبة

 .اخلقاص 

.. هق ما أرصدين اهلل إفقف بػضؾف وتقؾقؼف .ما جتده دم ـتايب هذا            

.. وأبتغل بف خدمة اإلشالم وخدمة فغة افؼرآن .ف احلؼوأظتؼد أكّ 

                  .. ... فغتـا افعربّقة .وافسـّة 

  بقظاؾقة حمؿد ظبد افرزاق  .أ             

 هـ 1439رمضان  21: اجلزائر  -ؿسـطقـة          
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 مدخؾ :

 أظداء ادجاز يؾبسقن ؿـاع احلؼقؼة

ٌّقن احل٘مٞم٘م        ، ويٜمٗمرون ُمـ ذوهن٤م ضم٤مري٦م ُمٌتذًم٦م قمٜمدهؿ٦م ومٞمتّخحي

ٕهّنؿ  ،ٓ يريدون اعمج٤مز ،يٕمِم٘مقن اًمقاىمع ويٖمرىمقن سملم وىم٤مئٕمف ،اخلٞم٤مل

ٌّقن اًمٕمٌقر إمم وٗم٤مف جيدون ومٞمٝم٤م أومٙم٤مرا خت٤مًمٗمٝمؿ،ي٘متٚمقن دمّٚمٞم٤مت  ٓ حي

ُمٝمام شمٜم٤مىمْم٧م، ـمري٘مٝمؿ فمقاهر اًمٜمّّمقص  ،اإلسمداع ذم رطمؿ اخلٚمؼ

ٕم٘مد اًمنّمقمل اًمذي جيٛمع شمٕم٤مرض فمقاهر ُمع أّٟمف هق اًم ،يٛم٘متقن اًمت٠مويؾ

اًمٜمّّمقص، وُمٜمف ٟمٗمٝمؿ أّن اًمٜمّمقص اعمتٕم٤مرو٦م ذم ذايمرهتؿ شمٕمٞمش ذم 

شمٙمقن ٟمت٤مئجٝم٤م دوُم٤م ىمرارات وأطمٙم٤مُم٤م  ،طم٤مًم٦م ؾِمٗم٤مح وٓ ذقمّٞم٦م ُمٕمٚمٜم٦م

أُمـ اًمٜمٗمقس وشمٜمّٗمر  ذه٥موشم ،ـم٤مئِم٦م شم٘متؾ وشمنّمد وشمٖمٚمؼ آوم٤مق اًمٕم٘مؾ

 .ء اعمج٤مزقمٜمقان أقمداهق هذا  ،إرواح ُمـ سم٤مب اإلؾمالم

ُم٤مذا يقضمد ظمٚمػ ىمٜم٤مع احل٘مٞم٘م٦م ؟ شمقضمد أوه٤مم ُمزّيٗم٦م ووضمقه          

ُمِمّقه٦م هل اٟمٕمٙم٤مس ًمٗمٝمؿ أقمقج وؾمٚمقك أقمرج قمّل ذم احلّل اٟمت٤ًمسم٤م .  

شمٚمؽ يمٚمامت يمتٌتٝم٤م ُمٜمذ زُمـ عم٤ّم ىمرأت وأقمدت اًم٘مراءة ومقضمدت 

ُمٔمٚمقُملم ىمد همٚم٥م فم٤معمقهؿ زورا وهبت٤مٟم٤م ومٕمًك أن ٟمّمّحح ـمرق 

 ًمٜمٕمٞمد اًمٜمّٔمر ذم ه١مٓء اًمذيـ فُمٚمِٛمقا . إظمذ وُمٜم٤مهٚمف
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شمٗمّقق ذم ومٝمام وإٟمت٤مضم٤م وشم٠مويال ًمٕم٦ٌم اعمج٤مز اعمًٚمؿ يقم أشم٘مـ اًمٕمريّب 

ٌّٞمف حمّٛمد صغم اهلل ويقم ومٝمؿ اًمٕمريّب ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم ًمٜم ،طمٙمؿ اًمٕم٤ممل

َراِم َوَحْقُث َما }قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ: ـُتْؿ َؾَقفُّقْا  َؾَقلِّ َوْجَفَؽ َصطَْر ادَْْسِجِد احْلَ ـُ

ِْؿ  هبِّ ؼُّ ِمـ رَّ ُف احْلَ ـَ ُأْوُتقْا اْفؽَِتاَب َفَقْعَؾُؿقَن َأكَّ ُوُجقَهُؽْؿ َصْطَرُه َوإِنَّ افَِّذي

أّن هذا طمٙمؿ وم٘مٝمل (، ومٝمؿ ُمٜمٝم٤م 144)اًمٌ٘مرة {َوَما اهللُّ بَِغاؾٍِؾ َظامَّ َيْعَؿُؾقنَ 

ويمذًمؽ ومٝمؿ  ،اعم١مُمٜملميتٕمّٚمؼ سم٤مًمٕم٤ٌمدة واؾمت٘م٤ٌمل ىمٌٚم٦م ذقمٝم٤م اهلل ًمٕم٤ٌمده 

ُمٜمٝم٤م أّن ذيٕمتف ًمٞم٧ًم ُمثؾ سم٤مىمل اًمنمائع وًمٞم٧ًم شمٌٕم٤م ّٕي ذيٕم٦م 

هل ذيٕم٦م واطمدة ُمتٗمّردة وهل  ،وٓ شمِمؽمك ذم إطمٙم٤مم ُمٕمٝم٤م ،ؾم٤مسم٘م٦م

اًمّمحٞمح٦م وُم٤م قمداه٤م سم٤مـمؾ ومال جي٥م آؿمؽماك ُمع ُم٤م ؾمقاه٤م ُمـ 

ٕمتٛمد وم٘مٌٚم٦م اعمًٚمؿ ووضمٝمتف طمٜمٞمٗمّٞم٦م شم ،اًمنمائع اًم٤ٌمـمٚم٦م أو إظمذ قمٜمٝم٤م

وومٝمؿ اعمًٚمؿ اًمٕمريب  ،قمغم أصؾ اًمٗمٓمرة اًمرسّم٤مٟمّٞم٦م اًمتل ظمٚم٘مف اهلل قمٚمٞمٝم٤م

ٌّ٘مٝم٤م ذم صالشمف ٚمٞم٘مّل أّن هذه اًمقضمٝم٦م سمٕمد أن يٓم ًّ قمٚمٞمف شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ذم  ،اًم

قم٤ٌمدة هلل إطمد  ،ومال شمٙمقن ًمف وضمٝم٦م ؾمقى هذه اًمقضمٝم٦م ،طمٞم٤مشمف

ودوُم٤م ىمٚمٌف ُمرشمٌط سم٘مقم ذم احلج٤مز  ،وظمْمقع ًمٚمقاطمد احلل اًم٘مّٞمقم

أمل يٙمقن اعمًٚمٛمقن  ،٤مهؿ يتحّرى ؾمٜمّتٝمؿ وي٠مظمذ ُمـ يٜم٤مسمٞمع قمٚمٛمٝمؿؾمٙمٜم

اًمٗم٤محتقن اًمذيـ هزُمقا إُمؼماـمقرّي٤مت اًمٕم٤ممل يمذًمؽ ؟ أمل يٗمتحقا اًمِم٤مم 

قاد ووم٤مرس وُمٍم واعمٖمرب وإٟمدًمس ووضمٝمتٝمؿ دوُم٤م  ًّ واًمٕمراق واًم
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وم٠مطمًـ اهلل  ،ًم٘مد أطمًٜمقا اًمٗمٝمؿ ،هل هذه اًم٘مٌٚم٦م ٓ يروقن سمٖمػمه٤م سمدٓ

ي٠مظمذوا اًمٕم٤ٌمرة اًم٘مرآٟمّٞم٦م قمغم فم٤مهره٤م وأهمٚم٘مقا أسمقاب اًمٗمٝمؿ  مل ،إًمٞمٝمؿ

يم٤مٟم٧م ٟمٗمقس اًمّّمح٤مسم٦م روقان اهلل  ،اًمٕمٛمٞمؼ حل٘مٞم٘م٦م اعمٓمٚمقب ُمٜمٝمؿ

ٜمـ،قمٚمٞمٝمؿ وقم٘مقهلؿ ٟمػّمة ىمقّي٦م متتٚمؽ آًمّٞم٤مت اًمٗمٝمؿ ًّ ٤م وُم ،ومٝمؿ اًم٘مرآن واًم

؟ هؾ يم٤مٟم٧م ٟمٔمرّي٤مت ؟ ٓ هذه شمٚمؽ أًمٞم٤مت ؟؟ هؾ يم٤مٟم٧م ومٚمًٗم٤مت

ٟمزل اًم٘مرآن واًمٕمرب ٓ يٛمٚمٙمقن ؾمقى ُمٚمٙم٤مهتؿ وٓ شمٚمؽ .. ًم٘مد 

وسمذًمؽ متّٙمٜمقا ُمـ ومٝمؿ اًم٘مرآن وشمدسّمره قمغم  ،اًمٚمٖمقّي٦م وآًمتٝمؿ اًمٌالهمّٞم٦م

ص ًم٘مد اخّتذوا إمم اًمٜمّ  ،ومٗمتحقا اًمٕم٤ممل وسمّٚمٖمقا اًمّرؾم٤مًم٦م ،أطمًـ وضمف

 جم٤مزات ومتحقا هب٤م آوم٤مق اًمٕم٘مؾ ىمٌؾ آوم٤مق اًمٌٚمدان ./ُمٕم٤مسمر

قاْ } ُمٝمام اظمتٚمػ سمٙمؿ اًمزُمـ  {ُوضُمقَهُٙمْؿ ؿَمْٓمَرهُ  َوطَمٞم٨ُْم َُم٤م يُمٜمُتْؿ وَمَقًمُّ

ومّمالشمٙمؿ ووضمٝمتٙمؿ واطمدة ُمٕمنم  ،وشمٖمػّمت قمٚمٞمٙمؿ إوو٤مع

ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٕمٜمك اًمقٓي٦م  ،وطمٙمٛمٙمؿ واطمد ،ووضمٝمتٙمؿ واطمدة ،اعمًٚمٛملم

وهٙمذا أطمٙمؿ اعمًٚمٛمقن طمٙمٛمٝمؿ سمٛمدد ُمـ  ،واًمتقزّم واًمتقضّمف واًمقضمف

يم٤مٟم٧م ومتقح ذم  ،واطمدةّٕن اًمقضمٝم٦م  ،رهّبؿ قمغم ُم٤م ومتحقه ُمـ اًمٌالد

واًمقضمٝم٦م واطمدة واًم٘مٞم٤مدة  ،اًمِم٤مم وأظمرى ذم ُمٍم وأظمرى ذم اًمٕمراق

 ،ويم٤مٟم٧م اًمِّمٕمقب اًمتل دظمٚم٧م إمم اإلؾمالم خمتٚمٗم٦م ُمتٜم٤مطمرة ،واطمدة

ويم٤من ًمزاُم٤م قمغم ه١مٓء اًمٗم٤محتلم  ،ومٙم٤مٟم٧م وضمٝمتٝم٤م سمٕمد اإلؾمالم واطمدة
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ؼ أن اًمذيـ ومٝمٛمقا اًمدٓٓت اًمٕمٛمٞم٘م٦م اًمتل شمتج٤موز اًمٔم٤مهر إمم اًمٕمٛم

وأن  ،جيٛمٕمقا يمٚمٛم٦م ه١مٓء إىمقام قمغم يمٚمٛم٦م اًمقطمدة واإلؾمالم

يٕمّٚمٛمقهؿ أّن أُّم٦م اعمًٚمٛملم ُمتٗمّردة شمتقمّم ىمٞم٤مدة ٟمٗمًٝم٤م وومؼ ذيٕم٦م ٓ 

ومٚمٚمٛمًٚمؿ وضمٝم٦م يقزّم وضمٝمف إًمٞمٝم٤م  ،حت٤ميمل ذيٕم٦م أظمرى وٓ شم٠مظمذ ُمٜمٝم٤م

ويمؾ ُمـ خي٤مًمٗمٝم٤م ًمٞمس  ،ًمٞمس ًمٚمٜمّم٤مرى ومٞمٝم٤م ٟمّمٞم٥م وٓ ًمٚمٞمٝمقد ،دوُم٤م

شّقد إدباء وؿطب وي٘مقل اًمِّمٝمٞمد إؾمت٤مذ  ،الم ذم رءُمـ اإلؾم

صمؿ هق هنك قمـ  ": طالهلاذم ُمٕمٜمك هذه أي٦م اًمتل قم٤مش حت٧م  ادػّؽريـ

اًمتٚم٘مل ُمـ همػم اهلل وُمٜمٝمجف اخل٤مص اًمذي ضم٤مءت هذه إُم٦م ًمتح٘م٘مف ذم 

إرض . هنك قمـ اهلزيٛم٦م اًمداظمٚمٞم٦م أُم٤مم أي ىمقم آظمريـ ذم إرض . 

دم٤مه جمتٛمع ُمٕملم هل اًمتل شمتدؾمس ذم اًمٜمٗمس ًمت٘مٚمد  وم٤مهلزيٛم٦م اًمداظمٚمٞم٦م

هذا اعمجتٛمع اعمٕملم . واجلامقم٦م اعمًٚمٛم٦م ىم٤مُم٧م ًمتٙمقن ذم ُمٙم٤من اًم٘مٞم٤مدة 

ُمـ  -يمام شمًتٛمد قم٘مٞمدهت٤م  -ًمٚمٌنمي٦م؛ ومٞمٜمٌٖمل هل٤م أن شمًتٛمد شم٘م٤مًمٞمده٤م 

اعمّمدر اًمذي اظمت٤مره٤م ًمٚم٘مٞم٤مدة . . واعمًٚمٛمقن هؿ إقمٚمقن . وهؿ إُم٦م 

ُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس . ومٛمـ أيـ إذن يًتٛمدون اًمقؾمط . وهؿ ظمػم أ

شمّمقرهؿ وُمٜمٝمجٝمؿ؟ وُمـ أيـ إذن يًتٛمدون شم٘م٤مًمٞمدهؿ وٟمٔمٛمٝمؿ؟ إٓ 
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ي ضم٤مءوا يًتٛمدوه٤م ُمـ اهلل ومٝمؿ ؾمٞمًتٛمدوهن٤م ُمـ إدٟمك اًمذ

  1"ًمػمومٕمقه!

 ،وإيّن ٕٟمٔمر ذم ؾمقرة يقؾمػ اًمتل ٟمزًم٧م ذم اعمرطمٚم٦م اًمٙمٞم٦ّم         

ومتٕمّٚمؿ  ،اًمًالم إمم اعمديٜم٦موىمٌؾ أن يٜمت٘مؾ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة و

قرة يمثػما ُمـ صح ًّ احل٘م٤مئؼ اًمت٤مرخيّٞم٦م ٤مسمتف روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًم

؛ ظم٤مص٦م ُم٤م شمٕمّٚمؼ سمح٘مٞم٘م٦م وُمٜم٤مه٩م اًمٗمٝمؿ اًم٘مقيؿ ًمٚم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمؼم و

قرة ٟمزًم٧م ذم زُمـ شمٕمّرض ومٞمف اًمّرؾمقل  ،سمٜمل إهائٞمؾ ًّ وٓ خيٗمك أّن اًم

٤م َأْٟمَزًْمٜم٤َمُه  }ىمقًمف شمٕم٤ممم :ويم٤من  ،عمْم٤مي٘م٤مت يمثػمة وإقمراض ُمّٙم٦م قمٜمف إِٟمَّ

امء  {ىُمْرَآًٟم٤م قَمَرسمِٞم٤ًّم ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شَمْٕمِ٘مُٚمقنَ  ًّ أيمؼم ىم٤مقمدة ًمٗمٝمؿ ُم٤م يٜمزل ُمـ وطمل اًم

ًمٞمس قمغم ؿم٤ميمٚم٦م  ،2وقمريب ًمتٕم٘مٚمقه ،إّٟمف قمريب ،قمغم ٟمٌّل إُّم٦م واًمّرمح٦م

ومال يتؿ اًمٗمٝمؿ إٓ سم٤مًمتقؾّمؾ  ،سمؾ قمغم ؿم٤ميمٚم٦م اًمٚم٤ًمن اًمٕمريب ،أىمقام آظمريـ

وُم٤م قمّدة هذا اًمٚم٤ًمن ؟ ُمٕمجؿ واؾمع وشمريمٞم٥م ُمتلم  ،٤مًمٚم٤ًمن اًمٕمريبسم

وإّٟمٜم٤م ًمٜمٗمٝمؿ  ،هٙمذا يم٤من اًمٕمريب يٗمٝمؿ اخلٓم٤مب ،وُم٘م٤مصد سمالهمّٞم٦م حمٙمٛم٦م

قرة جم٤مزاهت٤م اًمٙمؼمى ًّ شمٚمؽ اعمج٤مزات اًمتل شمٜمٓمٚمؼ ُمـ  ،ُمـ هذه اًم

                                                           
 روق.سّيد قطب، في ظالل القرآن، دار الش 1
قال ابن عجيبة الحسني:"ما نزل القرآن بلسان عربي مبين إال لنعقل عظمة ربنا ونعرفو، وذلك ال  2

يكون إال بعد استعمال العقول الصافية، واألفكار المنورة، في الغوص على درر معانيو. فحينئٍذ 
 تطلع على أنوار التوحيد وأسرار التفريد، وعلى أنوار الصفات، وأسرار الذات"
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الم  ،اًمرؤي٤م ًّ وإن يم٤من طمٚمام وًمٞمس  –وم٤محلٚمؿ اًمذي رآه يقؾمػ قمٚمٞمف اًم

ّٓ  –واىمٕم٤م  ٟمٕمؿ شم٠مويؾ اًمرؤي٤م  ،سمامذا يم٤من طمّ٘م٤م ؟ سم٤مًمتد٠ّمويؾ ،أّٟمف يم٤من طمّ٘م٤م إ

وهؾ يٓمٕمـ ذم طم٘مٞم٘م٦م اًمرؤي٤م أهّن٤م طمٚمؿ وًمٞمس واىمٕم٤م ؟ ٓ ٓ  ،حتّ٘م٘مٝم٤م

وهلذا ٓ يٓمٕمـ ذم احل٘مٞم٘م٦م أن يتّؿ اًمتٕمٌػم قمٜمٝم٤م  ،يٓمٕمـ ومٞمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤م

ّٕن اعمج٤مز ٓ ي٤ًموي اًمٙمذب إّٟمام هق وضمف ممّٞمز ذو  ،سمٛمًٚمؽ اعمج٤مز

جـ رؤي٦مًم٘م ،ت ًمٚمتٕمٌػم قمـ احل٘مٞم٘م٦مدٓٓ ًّ  ،د رأى ص٤مطم٤ٌمه ذم اًم

وعم٤ّم طمّمؾ اًمت٠مويؾ  ،وًمٙمٜمّٝم٤م طم٘م٤مئؼ ،ًمٞم٧ًم ُمـ اًمقاىمع ذم رء

إّن ذم ؾمقرة يقؾمػ شمرسمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م  ،ًمٚمّرؤيتلم فمٝمرت هذه احل٘م٤مئؼ قمٞم٤مٟم٤م

يمٞمػ ٟمٗمٝمؿ اًم٘مرآن ؟ ويمٞمػ ٟمٕمرج إمم طم٘م٤مئ٘مف ؟  ،ًمٚمٛمًٚمٛملم وًمٗمٝمٛمٝمؿ

 ،ػ هق اًمٜمٌل اًمذي ي١مّول اًمرؤىويقؾم ،هٙمذا يم٤مٟم٧م ؾمقرة يقؾمػ

أويت قمٚمؿ شم٠مويؾ اًمرؤى وشمٕمٌػم اعمٜم٤مم،أًمٞم٧ًم اًمرؤى جم٤مزات وضمًقر 

سملم قم٤ممل اعمٚمؽ وقم٤ممل اعمٚمٙمقت ؟ أًمٞمس اًمت٠مويؾ واًمتٕمٌػم قمٜمٝم٤م هق يمِمػ 

 ؟ ٤مت وحت٘مٞمؼ ذم دمكّم احل٘م٤مئؼ ُمٜمٝم٤مقمالىم

ٚمػ يم٤من ُمزّودا سمًٚمٞم٘م٦م اًمٚمٖم        ًّ ٦م إّن اعمًٚمؿ ذم زُمـ اًمّّمح٤مسم٦م واًم

واإليامن  ،ٟمٕمؿ إهّن٤م ذيٕم٦م اًمٚمٖم٦م ،اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمتؼم ذيٕم٦م ىم٤مئٛم٦م سمذاهت٤م

وم٤مًمٌالهم٦م شمّمٜمع  ،ىمٌؾ أن يٙمقن قم٘مدا ٟمٔمرّي٤م ومٙمرّي٤م وضمداٟمّٞم٤م ،قم٘مد سمالهمل

أمل حيّمؾ ي٘ملم ًمٚمٕمرب ممّـ ؾمٛمٕمقا اًم٘مرآن أّٟمف ًمٞمس يمالم  ،اإليامن
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٤م اًمٌنم؟ وقم٤مٟمد ُمـ قم٤مٟمد ُمٜمٝمؿ عمّم٤مًمح اضمتامقمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م ىمّدر أهّن 

ّٓ وم٘مد اقمؽمف مجٕمٝمؿ  ،ؾمتًح٥م ُمـ حت٧م يده ًمق شمٖمّٚم٥م هذا اًمٜمٌّل  وإ

وهلذا ىمٌؾ أن  ،ًمٞمس سمٙمالم اًمٌنم ،ُمـ ٟمٌٝم٤مئٝمؿ سم٠مّٟمف يمالم يٕمٚمق وٓ يٕمغم

 ،ٟم٘مّرر أّي أُمر ذم ؿم٠من هذه اًمنميٕم٦م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتٛمّرس ذم ذيٕم٦م اًمٚمٖم٦م

ه اهلل سم٤م ،وم٤مًمنمع اإلؾمالُمل اًم٘مقيؿ سمٜمل قمغم ذع ًمٖمقي حمٙمؿ ّٓ ًمؽمسمٞم٦م شمق

 ،واًمّرقم٤مي٦م ُمٜمذ أن يم٤من اًمٕمرب ذم ُمٝمد اجلزيرة همٗمال ُمـ أّي رؾم٤مًم٦م

وذم وضمداهن٤م و  ،ومخرضمقا ُمع اإلؾمالم أُّم٦م ذم ًم٤ًمهن٤م سمٞم٤مهن٤م وىمرآهن٤م،

ًمتحّرر اإلٟم٤ًمن ُمـ  ،وذم يده٤م ؾمالطمٝم٤م ،قم٘مٚمٝم٤م سمالهمتٝم٤م وذيٕمتٝم٤م

وٓ ؾمٌٞمؾ إمم  ،وشمرضمٕمف إمم قم٤ٌمدة اًمقاطمد إطمد ،ؾمٚمٓم٦م اإلٟم٤ًمن

هذه احل٤مًم٦م اًمٗمّذة اًمٗمريدة إٓ سم٤مؾمتٕم٤مدة ُمٚمٙم٤مت يم٤مٟم٧م قمٜمد  اؾمتٕم٤مدة

ٚمػ  ،ه١مٓء اعمنّموملم سم٤مًمّدقمقة اًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م ًّ ٓ ٟمًتٓمٞمع متّثؾ اًم

ّٕن َُمَٚمَٙمَتُٝمؿ  ،اًمّّم٤مًمح دون أن ٟمتٛمّثؾ ُمًتقاهؿ ذم اًمٚمٖم٦م واًمٌالهم٦م

اًمٌالهمّٞم٦م اًمٌٞم٤مٟمّٞم٦م هل اًمتل ُمّٙمٜمتٝمؿ ُمـ ومٝمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وشمٓمٌٞمؼ 

وٓ يتّؿ ذًمؽ إٓ سمٗمٝمؿ أهؿ قمٜم٤مس هذه  ،قمغم أطمًـ وضمفاًمنّمع 

 اًمٌالهم٦م اًمتل ومٝمٛمقا ُمـ ظمالهل٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦ّم اعمٓمّٝمرة .

إّن طم٤مًم٦م اًمٗمقى ذم ومٝمؿ اًمنميٕم٦م أّي٤مُمٜم٤م هذه راضمٕم٦م سم٤مٕؾم٤مس إمم 

وطم٤مٓت اًمّٓمٞمش اًمٗم٘مٝمل  ،وٕمػ ُمٚمٙم٤مت قمٚمامء اًمنمع سم٤مًمٚمٖم٦م واًمٌالهم٦م
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ذم اىمرأ ُم٘م٤مًم٦م اًمِّم٤مـمٌل  ،ُمـ اجلٝمؾ اًمٚمٖمقي واًمٌالهمل شم٤مسمٕم٦م حل٤مٓت

وسمٞم٤من شمٕملّم هذا اًمٕمٚمؿ ُم٤م شم٘مّدم ذم يمت٤مب "إذ ي٘مقل : قمٚمؿ اًمٚم٤ًمن اًمٕمريب 

وإذا يم٤مٟم٧م قمرسمّٞم٦م ومال يٗمٝمٛمٝم٤م طمّؼ اًمٗمٝمؿ  ،اعم٘م٤مصد ُمـ أّن اًمنميٕم٦م قمرسمّٞم٦م

ٕهّنام ؾمّٞم٤من ذم اًمٜمّٛمط ُم٤م قمدا  ،إٓ ُمـ ومٝمؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م طمّؼ اًمٗمٝمؿ

وم٢مذا ومروٜم٤م ُمٌتدئ٤م ذم ومٝمؿ اًمٕمرسمّٞم٦م ومٝمق ُمٌتدئ ذم ومٝمؿ  ،ضمقه اإلقمج٤مزو

غ ذم ... ومالسمّد أن يٌٚمُمتقؾّمط ذم ومٝمؿ اًمنميٕم٦مقؾّمٓم٤م ومٝمق أو ُمت ،اًمنميٕم٦م

؛ يم٤مخلٚمٞمؾ وؾمٞمٌقيف وإظمٗمش واجلرُمل اًمٕمرسمّٞم٦م ُمٌٚمغ إئّٛم٦م ومٞمٝم٤م

 صمؿ يذيمر إومت٤مء اجلرُمل ُمـ يمت٤مب ؾمٞمٌقيف ُمٕمّٚمال 1"واعم٤مزين وُمـ ؾمقاهؿ 

وهٙمذا  ،ذًمؽ أّٟمف يم٤من يتٕمّٚمؿ ُمٜمف اًمتٗمتٞمش قمـ اعمٕم٤مين واًمدٓٓت

وُمٜمتٝمك قمٚمقُمٝم٤م  ،ارشمٌٓم٧م اًمنميٕم٦م واًمٜمّٔمر ذم اًم٘مرآن سم٤مًمٚمٖم٦م وقمٚمقُمٝم٤م

ٟمٚمٛمس ذًمؽ ذم صٜمٞمع اًمًّٙم٤ميمل رمحف اهلل ذم ُمٗمت٤مح  ،قمٜمد سم٤مب اًمٌالهم٦م

 ،اًمٕمٚمقم قمٜمدُم٤م ضمٕمؾ قمٚمٛمل اًمٌٞم٤من واعمٕم٤مين سمٕمد اًمٍمف واًمٜمحق

وُم٤م دام  ،اًمٕمٚمقم اًمٚمٖمقّي٦م واًمٌٞم٤من اًمٚمٖمقي قمٜمد اإلٟم٤ًمن وم٤مًمٌالهم٦م ىمّٛم٦م

ومال ُمٜم٤مص ُمـ اًمٗمحص قمـ ُم٤ًمًمؽ سمٞم٤مٟمف وشمٌٞم٤مهن٤م  ،اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٌٞمٜم٤م

ًمٚمقىمقف قمغم إقمج٤مزه وشمٓمٌٞمؼ ذقمف اًمذي ٓ شمًت٘مٞمؿ طمٞم٤مة اًمٌنم ُمـ 

 دوٟمف.

                                                           

 .89، ص : 2الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، دار ابن الجوزي، ج 1
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إِنَّ } :ٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًمٗمتح يقم احلديٌٞم٦موعم٤ّم ؾمٛمع اعم١مُمٜمقن ىمقًمف شم

ـْ َٟمَٙم٨َم وَم٢مِٟمَّاَم  ٤ٌَمِيُٕمقَن اهللََّ َيُد اهللَِّ وَمْقَق َأْيِدهيِْؿ وَمَٛم اَم ُي ـَ ُي٤ٌَمِيُٕمقَٟمَؽ إِٟمَّ ِذي اًمَّ

ـْ َأْورَم سماَِم قَم٤مَهَد قَمَٚمٞمُْف اهللََّ ِف َوَُم ًِ ُٞم١ْمشمِٞمِف َأضْمًرا قَمٔمِٞماًم  َيٜمُْٙم٨ُم قَمغَم َٟمْٗم ًَ  {وَم

وأّن  ،وأهّنؿ إقمٚمْقن ،ؿأدريمقا أهّنؿ ُمٜمّمقرون سم٘مّقة اهلل وشم٠ميٞمده هل

ومٚمـ  ،وم٢من ٟمٙمثقا ،ذط أن يقومقا سمٕمٝمدهؿ ،ومتقطمٝمؿ ؾمتٙمقن سم٤مًمٜمٍّم

 ،يٙمقن ٟمٙمث٤م قمغم اهلل سمؾ قمغم أٟمٗمًٝمؿ وم٤مهلل ٓ يّيه إقمراوٝمؿ قمـ احلؼ

ومت٘مّدُمقا إمم  ،إّٟمام ؾمٞمٗمّقشمقن قمغم أٟمٗمًٝمؿ وطمدة وقمّزة اإلؾمالم

اًمٕمٛمكم ًمٚمث٘م٦م  ؟ إهّن٤م اًمؽممج٤منوُم٤م أدراك ُم٤م اًمٗمتقطم٤مت ،اًمٗمتقطم٤مت

ومٝمٛمقا ُمٜمٝم٤م أّن اًمٜمٍم  {َيُد اهللَِّ َؾْقَق َأْيِدهيِْؿ  }واًمٞم٘ملم اًمذي سمذرشمف آي٦م 

يمٞمػ ٓ وهؿ اًمذيـ صدىمقا اهلل ذم  ،واًم٘مدرة واًم٘مّقة ىمد ؾم٤مٟمدهتؿ

ومل  ،ومٙم٤مٟم٧م اعمامًمؽ شمت٤ًمىمط سملم أيدهيؿ اًمقاطمدة شمٚمق إظمرى ،اًمققمد

ُمثٚمام طمّمؾ قمغم يد اًمٙمؼمى  اإلُمؼماـمقري٤مت٘مقط ؾمشمِمٝمد اًمٌنمّي٦م 

إهّنؿ ومتحقا اًم٘مالع وطمّرروا اًمٜمٗمقس ُمـ قمٌقدّي٦م همػم  ،اعمًٚمٛملم اًمٗم٤محتلم

ومٙم٤مٟم٧م  ،اهلل ّٕن قم٘مقهلؿ حتّررت وٟمٗمقؾمٝمؿ دم٤موزت إوو٤مع اًم٤ٌمًمٞم٦م

إّٟمف ُمٕمراج صٜم٤مقم٦م أُّم٦م  ،ضمنا يمٌػما ٟمحق شمٖمٞمػم اًمٕم٤مملجم٤مزا/اًمٗمتقطم٤مت 

 احلّؼ ظمػم أُّم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤ّمس.
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ٚمػ اًمّّم٤مًمح ُم٤م يم٤مٟم٧م شمٖمّٓمل اًمِّمٛمس سم٤مًمٖمرسم٤ملإّن أ ًّ وشمٜمٔمر  ،ُّم٦م اًم

إمم ىمْم٤مي٤م شمٌٕمد قمٜمٝم٤م سم٠مًمػ يمٚمؿ وحتّرض إمم اجلٝم٤مد ومٞمٝم٤م وشمتٖم٤مى قمـ 

وٟمرى اًمٕمج٥م ذم  ،(إىمَمشم٘مرهب٤م ومتّس ذم أىمدس أىمداؾمٝم٤م ) ىمْمّٞم٦م

وإىمَم شم٘مقم قمغم  ،أّي٤مُمٜم٤م ُمـ قم٘مقل ُم٤م زاًم٧م دم٤مدل اجلٝمٛمّٞم٦م واعمٕمتزًم٦م

قة ومٚمًٓمٞمٜمٞم٤مت حيٛمٚمـ ُمّم٤مطمػ يٌتـ قمٜمد أسمقاب إىمَم مح٤ميتف ٟمً

وُم٤مزال أؾمقد اعمٜم٤مسمر يرّدون قمغم ضمٝمؿ  ،يٛمٜمٕمـ اًمّمٝم٤ميٜم٦م ُمـ اىمتح٤مُمف

...، نمي وؾمّٞمد ىمٓم٥موقمغم سمنم اعمريز وحيّذرون ُمـ اًمرازي واًمزخم

 .ي٤م أُّم٦ًم ..

ت وٓ ٟمٗمّٕمؾ هذا اًمٜمت٤مج إٓ سم٤مًمتحّٙمؿ ذم آًمٞم٤م ،إّن اًمٗمٝمؿ ٟمت٤مج اًمٕم٘مؾ

ُمٔمٝمر  ،وًمٚمّٖم٦م ُمٔمٝمران ،إهّن٤م اًمٚمٖم٦م ،اًمٕمالىم٤مت اًمتل حتٙمؿ وطمداشمف

ويمؾ طم٘مٞم٘م٦م ُمٓمٚم٘م٦م واىمٕم٦م قمٞم٤مٟم٤م أو  ،احل٘مٞم٘م٦م اًمٚمٖمقّي٦م وُمٔمٝمر اعمج٤مز

وىمد ؾمٌؼ ًمإلُم٤مم وٞم٤مء اًمديـ سمـ إصمػم  ،ُمًتقرة قمٜم٤ّم هل٤م هذان اعمٔمٝمران

وهذا اًمٗمّمؾ ُمٝمؿ يمٌػم ُمـ ُمٝمامت  "أن ىم٤مل ذم ومّمؾ احل٘مٞم٘م٦م واعمج٤مز : 

ؿ اًمٌٞم٤من، ٓ سمؾ هق قمٚمؿ اًمٌٞم٤من سم٠ممجٕمف، وم٢من ذم شمٍميػ اًمٕم٤ٌمرات قمغم قمٚم

  1"إؾمٚمقب اعمج٤مزي ومقائد يمثػمة

                                                           

، 1ضياء الدين بن األثير،المثل السائر، المكتبة العصريّة، تح محي الدين عبد الحميد،ج 1
 . 74ص:
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ٌّف اًمتحّٙمؿ ذم ُم٤ًمًمؽ هذا اعمج٤مز وُم٤م اعمج٤مز  ،ومٕمٚمؿ اًمٌٞم٤من مج٤مقمف وًم

وُمـ يٜمٙمر اعمج٤مز وم٢مّن اًمٖمرب ىمد  ،إٓ ُمًٚمؽ ظم٤مص ًمٚمتٕمٌػم قمـ احل٘م٤مئؼ

واًمتحّٙمؿ ذم  .تٕم٤مراشمف ذم طمٞم٤مشمف اًمٞمقُمّٞم٦م٤مز سم٤مؾمجأرهمٛمف قمغم أن يٕمٞمش اعم

اًمٚمٖم٦م ومٝمام وإسمداقم٤م هق ُم٤م ؾمٞمّمٜمع اعمٙم٤مٟم٦م ُمـ ضمديد ًمٚمٗمٙمر اًمٕمريب 

  1.وومٚمًٗمتف 

 2ظـدما هتزم آشتعارة ،مـ افػتقحات اإلشالمّقة إػ ـرة افؼدم-أ

 إمؿ :

ًم٘مد ظمرج اعمًٚمؿ ُمـ ُمٕمؽمك احلٞم٤مة ُمـ ) ُمٞمدان اًمٗمتح واًمٜمٍم ( إمم 

وإُمؿ شمٚمٕم٥م ) شم٘م٤مشمؾ ( وهق يتٗمّرج ُمِمّجٕم٤م هذا أو  ،ُم٘م٤مقمد اعمتٗمّرضملم

وم٢مّٟمف  ،وقمٜمدُم٤م يٚمٕم٥م وّد إظمقاٟمف ،أو ُمٗمتٞم٤م سمٜمٍمة هذا قمغم ذاكذاك 

 ،( ويِمٙمق إمم هٞمئ٦م أضمٜمٌّٞم٦متٜمجد سمٛمدّرب أضمٜمٌل )طمٙمقُم٦م همرسمّٞم٦ميً

َأحُي٥ِمُّ َأطَمُديُمْؿ }وي٠ميمٚمقن حلقم سمٕمْمٝمؿ  -ًمألؾمػ–ومٖم٤مًم٤ٌم ُم٤م يتٜم٤مهِمقن 

إّن ًمٕم٦ٌم اجلامهػم ُم٤م هل  )احلجرات({َأن َي٠ْميُمَؾ حَلَْؿ َأظِمٞمِف َُمْٞمت٤ًم وَمَٙمِرْهُتُٛمقهُ 

طمٞم٨م أظمرضم٧م اإلٟم٤ًمن ُمـ ُمٕمؽمك احلرب  ،إٓ اؾمتٕم٤مرة يمؼمى ًمٚمحرب

                                                           
 ينظر، طو عبد الرحمن، الحق العربي في االختالف الفلسفي. 1
جانب من االستعارة التصريحّية عندنا بأقسامها االستعارة ىنا بالمفهوم المعرفي الذي يقابلو  2

المتعّددة، وليس بالمفهوم الضّيق لكلمة استعارة مثلما نجدىا في مدرسة السّكاكي والقزوريني 
رحمهما اهلل، وكذلك ىي االستعارات الكبرى التي ال تتقّيد فقط بالخطاب الملفوظ، ومن يريد 

 وأرمسترونغ . استيعاب ىذه النظريّة فعليو بكتب ريتشاردز
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وإذا أردٟم٤م متثٞمٚمف طم٥ًم سمٜمٞم٦م ٟمًؼ شمّمّقري احل٘مٞم٘مّٞم٦م إمم ُمٕمؽمك جم٤مزي 

ٙمقن اًمتّمٛمٞمؿ وم٤معم٤ٌمراة = ُمٕمريم٦م و ي 1اؾمتٜم٤مدا إمم ٟمًؼ شمّمّقري آظمر

 : آؾمتٕم٤مري يم٤مٔيت

 ُمـ اعم٘م٤مشمٚملم = ضمٞمِم٤من ُمـ اًمالقمٌلم ومري٘م٤من 

 /ُمدّرب اًمٗمريؼ = ص٤مطم٥م ظمّٓم٦م اعمٕمريم٦م ىم٤مئد اًمٗمريؼ = ىم٤مئد اجلٞمش

 .اجلامهػم = اًمِمٕمقب وإُمؿ اًمتل شم٘مػ ظمٚمػ ضمٞمقؿمٝم٤م

 / رضسم٤مت اجلزاء = اعم٤ٌمرزة اًمٗمردّي٦م .اعمٚمٕم٥م = ُمٞمدان اًم٘مت٤مل

الحاًم٘مدم واًمٙمرة = اًمٞمد و ًّ /اًمٙم٠مس أو ُمٙم٤موم٠مة اعم٤مل = اًمٖمٜم٤مئؿ اًم

 وإُمقال.

 اًمقىم٧م اًمٗم٤مصؾ أو اعم٘متٓمع = اهلدٟم٦م اعمّتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م.

وومٞمٝم٤م أقمالم وؿمٕم٤مرات وأٟم٤مؿمٞمد وـمٌقل ُمثٚمٝم٤م ُمثؾ اعمٕمريم٦م مت٤مُم٤م 

مجٞمع آؾمتٕم٤مرات إّٟمام هل إسمدآت ذم "وم٢مذا يم٤مٟم٧م  ،وسمٞمٜمٝمام شمٜم٤مؾم٥م

وم٢مّن هذه اًمتٜم٤مؾم٤ٌمت شمٙمِمػ  ،ّرايمٌمُمثٚمام ىم٤مل اسمـ اًمٌٜم٤ّمء اعم 2"اعمتٜم٤مؾم٦ٌم 

واًمٞمقم  ،وـمري٘م٦م شمٙمٞمّػ اًمٕم٘مؾ اًمٌنمي ووم٘مٝم٤م ،طم٘مٞم٘م٦م ًمٕم٦ٌم يمرة اًم٘مدم

                                                           
: االستعارات " في كتبهماGeorges Lakoff and Mark Johnsonينظر في ذلك أعمال "  1

وكتاب االستعارات التي نحيا بها، فقد قاما بنقد النظريّة المقارنة األرسطية في االستعارة  التي تقتل،
 ووّسعاىا لتشمل بنيات كبرى مجّردة وواقعّية وليست لفظّية فقط .

 .115لبّناء المّراكشي، الروض المريع في صناعة البديع، تح : رضوان بنشقرون، ص : ابن ا 2
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إهّن٤م ُمٕمريم٦م يمؾ اًمّدول اًمتل ٓ  ،ُي٘م٤مد اًمرأي اًمٕم٤مم ُمـ ظمالل ضمٚمد ُمٜمٗمقخ

وىمد يم٤مٟم٧م طمٙمٞمؿ رؿمٞمد ذم ؾمٞم٤مؾم٦م ؿمٕمقهب٤م .شمًتٓمٞمع صٜم٤مقم٦م ٟمٛمقذج 

وٟمحـ اًمٞمقم ٟمِمٝمد قمقدة  ،يمرة اًم٘مدم سمديال قمـ شمٓم٤مطمـ اًمِمٕمقب اًمٗمٕمكم

 .ـ اًمِمٕمقب ذم ُمالقم٥م اًمٙمرةشمٓم٤مطم

ًم٘مد أصم٤مر ذم ٟمٗمز شم٘مّدم اًمدراؾم٤مت اًمٖمرسمّٞم٦م ذم آؾمتٕم٤مرة همػمة قم٤مرُم٦م 

ومٙم٤من اًمٕم٤ممل سملم  ،قمغم شمراصمٜم٤م اًمٌالهمل اًمذي ُم٤مرس أؾمالومٜم٤م ومٞمف هذا اًمٗمٝمؿ

٦م وعم٤ّم اٟمًحٌٜم٤م ُمـ ؾم٤مطم ،ٟمًقؾمف سم٤مُٕمـ واًمٙمراُم٦م ،أيديٜم٤م ُمٜمح٦م رسّم٤مٟمّٞم٦م

وأهمٚم٘مٜم٤م اًمٜمص وأهمٚم٘مٜم٤م قم٘مقًمٜم٤م قمٚمٞمف أٟمتجٜم٤م ٟمامذج سمنمّي٦م ؾمتٔمّؾ  ،اًمٗمٝمؿ

وإيّن واهلل أؿمٕمر سم٤مًمٖمٞمظ قمٜمدُم٤م أؾمٛمع ُم١مُمٜم٤م  ،قم٘م٤ٌمت ذم وضمف دقمقشمٜم٤م

حيّذر ُمـ اعمج٤مز وحيّذر ُمـ اًمٗمٝمؿ اًمٕمٛمٞمؼ اعمًتٜمد  ،هم٤مومال قماّم يدور طمقًمف

 ،رآن اًمٙمريؿويٜمّٗمر ُمـ ٟمامذج سمٕمٞمٜمٝم٤م ًمٗمٝمؿ اًم٘م ،إمم دٓئؾ اًمٚمٖم٦م وسمالهمتٝم٤م

وسمٕمض ُمـ اًمٖم٤مومٚملم يٚمّقح إمم أّن إُمؿ ٟمجحقا ذم اًمٗمٞمزي٤مء 

وًمٞمس سم٤مًمتٕمّٛمؼ ذم قمٚمؿ اًمٙمالم  ،واًمري٤موٞم٤مت واًمذّرة واًمٓم٥م

ومل يٕمٚمؿ أّن أوروسم٤م ظم٤مو٧م ُمٕم٤مرك اًمٕم٘مؾ واًمٚمٖم٦م واإلهلٞم٤مت  !!واًمٌالهم٦م

ًمقٓ ؾمٌٞمٜمقزا اًمذي اؾمتٗم٤مد ُمـ اسمـ رؿمد  ،ىمٌؾ أن حتّ٘مؼ شمٓمّقره٤م اًمت٘مٜمل

آيمقيٜمل اًمذي ىمرأ اسمـ ؾمٞمٜم٤م واسمـ رؿمد عم٤م وصؾ اًمٕم٘مؾ  وًمقٓ

وًمقٓ أؾمئٚم٦م اعمٕمتزًم٦م ذم اجلزء واًمٓمٗمرة  ،إورويب إمم ومٞمزي٤مء اًمذّرة اًمٞمقم
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واًمٓم٤مىم٦م واًم٘مدرة عم٤م وصؾ ضم٤مسمر واخلقارزُمل واسمـ ؾمٞمٜم٤م واًمرازي إمم ُم٤م 

إّٟمام هذه ُمٕم٤مرف إٟم٤ًمٟمّٞم٦م شمٜمٌع ُمـ أقمامق اًمٕم٘مؾ واًمقضمدان  ،وصٚمقا إًمٞمف

سمٕمض قمالىم٤مهت٤م يقوّمؼ اهلل ًمٙمِمٗمف  ،اسمٓم٦م أؿمّد ُم٤م يٙمقن اًمؽماسمطُمؽم

 .، وٓ ٟمِمٕمر سمفوسمٕمْمٝم٤م أظمر ئمؾ سمٕمٞمدا قمٜم٤ّم ٟمامرؾمف

 ،اًمدراؾم٤مت اًمٖمرسمّٞم٦م شمدرس اخلٓم٤مسم٤مت وآؾمتٕم٤مرات اًمقاىمٕم٦م ومٞمٝم٤م

وٟمحـ  ،إهّن٤م شمّمٜمع إومٙم٤مر ،ًمتقضّمف اًمرأي اًمٕم٤ممل اًمداظمكم واخل٤مرضمل

 ،أصّح يمت٤مب قمغم وضمف إرض وذم اًمٙمقن يمّٚمف ،أُم٤مُمٜم٤م اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ

وسملم أيديٜم٤م ؾمٜم٦ّم ٟمٌّٞمٜم٤م حمّٛمد اعمّمٓمٗمك صغّم اهلل قمٚمٞمف  ،شمٌٞم٤من ًمٙمؾ رء

؟ ٤مذا ٓ ٟمٜمٙم٥ّم قمغم آًمّٞم٤مت ومٝمٛمٝمام؟ وعمومٚمامذا ٓ ٟمجتٝمد ذم ومٝمٛمٝمام ،وؾمّٚمؿ

؟ ذم ُم٘مّدُمتٝم٤م قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وقمغم رأؾمٝم٤م اًمٌالهم٦م واًمٚمٖم٦م ُم٤م آًمٞم٤مت اًمٗمٝمؿ

واعمج٤مز هق اعم٘مّمقر ّٕن ومٞمف ـم٤مىم٤مت متّٙمـ  ،ل وُمٜمٝم٤م جم٤مزيُمٜمٝم٤م طم٘مٞم٘م

وذيٕمتٜم٤م هل إظمرى ص٤محل٦م  ،ُمـ صالطمّٞم٦م اًمٕم٤ٌمرة ًمٙمّؾ زُم٤من وُمٙم٤من

  ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من.

سمؾ إّن اًمت٠مويؾ  ،ًم٧ًم أدقمق إمم ىمٌقل يمؾ شم٠مويؾ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

ؾ واًمٕمرسمّٞم٦م شمتٞمح اًمٗمرص٦م ًمٙم ،و٤مسمٓمف اًمٚمٖم٦م وؾمٜمـ اًمٕمرب ذم يمالُمٝم٤م

ٟم٤مفمر سمٕم٘مؾ ؾمٚمٞمؿ وهم٤مي٦م صحٞمح٦م متّٙمٜمف ُمـ اًمّٔمٗمر سمقضمٝم٦م ُمـ وضمٝم٤مت 

وًمٖمتٜم٤م سم٠مدهب٤م اًمرومٞمف ومٞمٝم٤م  ،وهٜم٤م شمًٌؼ اًمٌح٨م شمرشمٞم٤ٌمت أظمالىمّٞم٦م ،احلؼ
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ّٕن  ،إّن اًمٕمرب شمٚمّ٘مقا اإلؾمالم ،واًم٘مٞمؿ ُم٤م يٖمٜمل ّأُمتٜم٤مُمـ إظمالق 

وىمد يم٤من اجل٤مهكم  ،وهذا ؿمٕمرهؿ ،اًم٘مٞمؿ يم٤مٟم٧م ىمد همرؾم٧م ذم وضمداهنؿ

وهلذا يم٤مٟم٧م شمرسمٞم٦م إطمداث قمغم  ،ك يًتٜمٙمػ أن ي٘م٤مل قمٜمف يمّذاباعمنم

ؿمٕمر اجل٤مهٚمٞملم ّٕٟمف يٓمٚمٕمٝمؿ قمغم أؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمرب وقمغم ىمٞمٛمٝمؿ 

وإٓ يمٞمػ ٟمٗمّن شمرسمٞم٦م إـمٗم٤مل وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ اعمٕمّٚم٘م٤مت وهؿ ذم  ،إظمالىمّٞم٦م

وُمقؾمك سمـ  ،وًمٙمٜمّٜم٤م قمٜمدُم٤م ٟمًٛمع سمّمالح اًمديـ إيقيب ،ؾمـ ُمٌّٙمرة

همػمهؿ ُمـ أومذاذ إُّم٦م ٟمدرك طمٙمٛم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ؿمٞمد ووه٤مرون اًمرّ  ،ٟمّمػم

 قمٜمد ؾمٚمٗمٜم٤م وُمـ ظمٚمٗمٝمؿ إمم قمٝمد ًمٞمس سم٤مًمٌٕمٞمد قمٜم٤ّم.

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

  !! صّدام حسغ ؿاتؾتف اشتعارة-ب

       

 

 

 

طمتك اصٓمدم سم٤مؾمتٕم٤مرة  ،ًم٘مد يم٤من طمًلم رمحف اهلل صّدام اًمٕمرب

إهّن٤م  ،ٟمقع ضمديدأُمريٙمّٞم٦م أطم٤مًم٧م سمالد اًمٕمراق إمم يمرب وسمالء ُمـ 

شم٤مريخ  ،اًمٕمراق قمراق سم٤مسمؾ وقمراق سمٖمداد وؾم٤مُمّراء واًمٌٍمة واًمٙمقوم٦م

ٌّل  ،احلّج٤مج وشم٤مريخ ه٤مرون اًمّرؿمٞمد وضمّده اعمٜمّمقر، قمراق ؿم٤مرع اعمتٜم

وضمٕمٗمر  ريض اهلل قمٜمفإهّن٤م ذيمرى احلًلم  ،وأطم٤مدي٨م اًمٙمرخ اجلٛمٞمٚم٦م

٤مت هٙمذا رأت اًمقٓي ،اًمّّم٤مدق إُم٤مم آل اًمٌٞم٧م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ

ويمّؾ طمريم٦م خترج ُمـ اًمٕمراق ومٞمٝم٤م ُمٔمٝمر ىمّقة شمِمّٙمؾ  ،اعمّتحدة اًمٕمراق

ومٙم٤من ٓسمّد ُمـ  ،ظمٓمرا قمغم اخلريٓم٦م اًمتل شمريده٤م صم٤مسمت٦م ُمثٚمام رؾمٛم٧م هل٤م

ظمّٓم٦م دمٕمؾ ُمـ هذا اًمٌٚمد ظمٓمرا قم٤معمّٞم٤م ومتيسمف ذم ُم٘متؾ وقمغم ُمرأى 

 سمؾ وسمٛمقاوم٘م٦م يم٤ٌمره. ،وُمًٛمع ُمـ اًمٕم٤ممل

:" إلى ذلك األستاذ الذي تعّجب من تأليفي للكتب .. ألنّو بخط صغير إىداء صغير 
يحسب أّن كّل سائر في طريق العلم على شاكلتو يعيش على فتات شهاداتو .. ويدخل 

.. إليك أوّجو استعارتي .. عسى أن يتهّرب من شرحهاليملي عليهم كلمات  على طلبتو
لّناس كسل .. وتعرض أفكارك على اتستعر نار المروءة فيك .. فتعدل عّما أنت فيو من  

وال أنكر التشجيع الذي قابلني بو كثير من .. عسى أن تكون عندك أفكار تعرضها .. 
 "أساتذتي الفضالء فلهم الشكر على ذلك
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شمٗمرزه دوائر احلٙمقُم٦م إُمريٙمٞم٦ّم ذم  إّن اخلٓم٤مب اًمذي سمدأت        

هبدف إىمٜم٤مع اًمرأي  ،يمّٚمف ىم٤مئؿ قمغم آؾمتٕم٤مرة ،م1991طمرب اخلٚمٞم٩م ؾمٜم٦م 

ي٘مقل ذم ذًمؽ ضمقرج  ،اًمٕم٤مم سمنمقمّٞم٦م اًمتحّرك وّد صّدام طمًلم

طمرب اخلٚمٞم٩م أو آؾمتٕم٤مرات "ذم يمت٤مسمف اعمٛمٞمّز Georges Lakoffٓيٙمقف 

ٓم٤مب اًمذي دومٕمٜم٤م إمم إّن اخل ،آؾمتٕم٤مرة ىمد شم٘متؾ": "تل شم٘متؾاًم

ًم٘مد رأى  ،آٟمخراط ذم طمرب اخلٚمٞم٩م يٛمّثؾ ٟمٔمرة اؾمتٕم٤مرّي٦م ؿم٤مُمٚم٦م

 ،يم٤مشم٥م اًمّدوًم٦م ضمٞمٛمس سمٞمٙمر صّداُم٤م ضم٤مصمام قمغم طمٌؾ طمٞم٤مة اىمتّم٤مدٟم٤م

أُّم٤م اجلٜمرال ؿمقارؾمٙمقف  ،وشمّمّقره سمقش ُم٤مؾمٙم٤م سمخٜم٤مق اىمتّم٤مدٟم٤م

 .1"ومقصػ اطمتالل اًمٙمقي٧م سمٙمقٟمف اهمتّم٤مسم٤م ُمتّم٤مقمدا 

 ،ٕم٤ٌمرات شمّمّقر وطمِم٤م وُمٖمتّم٤ٌم وفم٤معم٤م يٜمٌٖمل ردقمفإّن هذه اًم

وّد اًمٕمراق سمدائؾ ًمٗمٔمّٞم٦م ُمـ  واؾمتٕم٤مر اخلٓم٤مب إُمريٙمل ذم طمرسمف

 ،واقمت٤ٌمر إُمر صٗم٘م٦م اىمتّم٤مدّي٦م ،: اقمت٤ٌمر احلرب ًمٕم٦ٌم ري٤موّٞم٦مُمثؾ

وًمٙمـ اؾمتٌٕمد ُمـ اخلٓم٤مب إُمريٙمل يمؾ إؿم٤مرة إمم واىمع اًمّْمح٤مي٤م وإمم 

وصّقرت اًمٙمقي٧م قمغم أهّن٤م  ،ؽ اعمٜمٓم٘م٦ماًمقاىمع اًمًٞم٤مد إصكم ذم شمٚم

ـّ اًمٙمقي٧م ٓ يٛمٙمـ أن " ،وحّٞم٦م واًمْمحّٞم٦م ذم اًمٕمرف اًمٕم٤مم سمراء وًمٙم

أومٚم٧ًم احلرب ود إيران  ،شمٙمقن ذم قمٞمقن اًمٕمراىمٞملم ذًمؽ اًمؼميء اًمٖمر

                                                           
جورج ال يكوف، االستعارات التي تقتل، تر عبد المجيد جحفة وعبد اإللو سليم، دار توبقال  1

 .19م، ص: 2005، 1للنشر، المغرب، ط
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واًمٕمراق رأى أّٟمف دظمؾ احلرب ضمزئٞم٤م ُمـ أضمؾ اًمٙمقي٧م  ،اًمٕمراَق 

ٕمقديّ  ًّ واومؼ  ،إلؾمالُمّٞم٦م اخلٛمٞمٜمّٞم٦م٦م اًمتل يدقمؿ ومٞمٝم٤م اًمِمٞمٕم٦م اًمثقرة اواًم

اًمٙمقي٧م قمغم اعم٤ًممه٦م ذم متقيؾ هذه احلرب سميورة شمًديد اًمٕمراق 

واؾمتثٛمر اًمٙمقيتٞمقن ُمئ٤مت اعماليػم ذم  ،هلذه اعم٤ًممه٦م اًمتل اقمتؼمت ىمرو٤م

سمؾ قمغم اًمٕمٙمس زادوا ذم إٟمت٤مج اًمٜمّٗمط مم٤ّم  1"أوروسم٤م وأُمريٙم٤م واًمٞم٤مسم٤من 

هذا ٓ يؼّمر ضمرائؿ اًمٕمراق و ،أّدى إمم رضر اًمٕمراق سم٤مٟمخٗم٤مض أؾمٕم٤مره

أو جيٕمٚمٝم٤م ذقمّٞم٦م سمؾ ُمـ اًمّيوري قمرض اًمقاىمٕم٦م اًمت٤مرخيّٞم٦م سمٙمؾ 

 .إمم ضم٤مٟمٌف مل يروا اًمٙمقي٧م سمريئ٤م وم٤مًمٕمراق وُمـ وىمػ ،ُمالسم٤ًمهت٤م

وُمـ اجل٤مٟم٥م إُمريٙمل يم٤من يٕمرض اًمٙمقي٧م وهم٤مًم٥م اًمّدول 

قمروٝم٤م  أي ذم صقرة إٟمثك اًمتل يٜمتٝمؽ "ُمٖمتّم٦ٌم"اًمْمٕمٞمٗم٦م قمغم أهّن٤م 

إذن ومٕمغم اًم٘مقّي أن يتحّرك ًمٞمتٍّمف وومؼ ُم٤م  ،ّذير ٓ يراقمل احلرُم٤مت

ومٝمق  ،وواضم٥م اًمٕمدل سم٤مقمت٤ٌمره ىمقّي٤ميٛمٚمٞمف قمٚمٞمف اًمْمٛمػم إظمالىمل 

وهٜم٤مك صقرة )اؾمتٕم٤مرة ( قمٛمٚم٧م اًمقٓي٤مت اعمّتحدة قمغم  ،ذـمل اًمٕم٤ممل

 ،قمٜمدُم٤م صّقرت اًمٕمراق = صّدام ،شمروجيٝم٤م إقمالُمّٞم٤م ذم اًمّداظمؾ واخل٤مرج

 ،وم٤مؾمتٕم٤مرة اًمّدوًم٦م واًمقـمـ سم٤مقمت٤ٌمره ؿمخّم٤م هل اؾمتٕم٤مرة ُمٖم٤مًمٓم٦م

ُمتٖم٤مومٚملم يمٚمّٞم٤م قمـ ىمْمّٞم٦م أّن  ،وقمٜمدُم٤م ُييب اًمٕمراق ؾمٞمُيب صّدام
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ذم هذا اًمٌٚمد أسمري٤مء ٓ يٜمٌٖمل أظمذهؿ سمجريرة ىمرار ومردي ُمـ رأس 

ٚمٓم٦م ًّ ٚمٓم٦م اًمتل رسّمام ٓ متّثؾ طم٘مٞم٘م٦م اًمققمل اًمًٞم٤مد ذم ذًمؽ  ،اًم ًّ هذه اًم

ب اًمٕمراق سم٤مقمت٤ٌمره صدام طمًلم وىُمتؾ  ،هٚمفاًمٌٚمد وأ وهٙمذا رُضِ

 ،وأُمٞم٧م اًمّزرع ودظمؾ اًمٕمراق دّواُم٦م يمؼمى ،إسمري٤مء وؾمٗمٙم٧م اًمّدُم٤مء

ويمّؾ هذا سم٤مؾمتٕم٤مرة ذم ظمٓم٤مب ؾمٞم٤مد ًمٞم٘مٜمع اًمرأي اًمٕم٤معمل أّن ومٕمٚمف ُمؼّمر 

 أظمالىمٞم٤م سمٕمٞمدا قمـ اعمّم٤مًمح آىمتّم٤مدّي٦م واحلرسمّٞم٦م احل٘مٞم٘مّٞم٦م .

واًمتل شمتقؾّمؾ  ،راؾم٦م اًمٖمرسمّٞم٦م اًمتل قمرو٧م أومٙم٤مره٤مإّن هذه اًمدّ 

 scienceسمٛمٜمٝمجّٞم٦م آؾمتٕم٤مرة ُمـ ُمٜمٓمؼ اًمٌالهم٦م اعمٕمرومّٞم٦م أو اًمٕمٚمؿ اعمٕمرذم 

cognitive   ّٚمقك اإلٟم٤ًمين ًّ  ،حتدث صمقرة ذم قم٤ممل حتٚمٞمؾ اخلٓم٤مب وومٝمؿ اًم

وإذا اعمٜم٤مي٤م أٟمِم٧ٌم "وُمـ اًمٖمري٥م أن شمٌ٘مك اًمٌالهم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م طمٌٞم٦ًم 

ُمع ُم٤م متٚمٙمف  ،شمٙمقن ُمٜمٝمج٤م عمٕمروم٦م اًمٕم٤ممل وومٝمؿ اخلٓم٤مسم٤مت وٓ "أفمٗم٤مره٤م

سمؾ وُم٤م متٚمٙمف ُمـ ـم٤مىم٤مت  ،اًمٌالهم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م ُمـ ُمدارس وادّم٤مه٤مت

ٟمحـ اًمٞمقم ٓ ٟمٛمٚمؽ ظمٓمٞم٤ٌم ؾمٞم٤مؾمّٞم٤م واطمدا  ،متّٙمٜمٝم٤م ُمـ إٟمت٤مج اخلٓم٤مسم٤مت

اإلسمراهٞمٛمل اظمتٗمك زُمـ  ،يٚمٝم٥م اجلامهػم ) يم٤من قمغم طمؼ أو سم٤مـمؾ (

وهقاري سمقُمديـ واحلًـ اًمّث٤مين  ٛمٞمد يمِمؽطمًـ اًمٌٜم٤ّم و قمٌد احلو

وهمػمهؿ ممّـ يم٤مٟمقا يتّمّدرون ًمٚمخٓم٤مسم٦م واإلىمٜم٤مع ومٞمًػم اًمِّم٤مرع قمغم 

وٓ روح ومٞمٝم٤م وُمٙمّررة  ،ىمد همدت اخلٓم٤مسم٤مت ُم٤مئٕم٦م ،سمالهم٦م ىمقهلؿ

ذم طملم أّن اخلٓم٤مسم٦م  ،سم٥ًٌم أّن اعمٚمٙم٤مت اًمٚمٖمقّي٦م ُمٕمّٓمٚم٦م ،ووحٚم٦م
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Rhétorique   اعمؽمؿّمح ُمـ أهؿ وؾم٤مئؾ ذم اًمٕمرف اعمدرد اًمٖمريب هل

ومال قمج٥م أن شمزدهر  ،اًمًٞم٤مد وهل أداشمف اًمٌالهمّٞم٦م سمج٤مٟم٥م اعمٜم٤مفمرة

وٟمحـ ذم أُّم٦م ؾمٚمٓم٤مهن٤م اًمٕم٤ٌمرة  ،اًمدراؾم٤مت اًمٌالهمّٞم٦م ذم أُمؿ شم٘مّدر اًمٙمٚمٛم٦م

وًمٙمـ يٌدو أهّن٤م اؾمتٕمجٛم٧م ومٖمدت ٓ شمٗمٝمؿ هذه  ،واًمٌالهم٦م واًمٌٞم٤من

 اًمٙمٚمٛم٦م.

وىمد طمّٚمٚمٝم٤م سمالهمّٞمق اًمٖمرب  ،ؾمٌتٛمؼم ًمٞم٧ًم سم٤مًمٌٕمٞمدة قمٜم٤ّم11وأطمداث 

وميب اًمؼمضملم وُمرايمز اًمّدوًم٦م يم٤من  ،قمغم وقء ٟمٔمرّي٦م آؾمتٕم٤مرة

وهلذا ٟمالطمظ أّن إقمالن سمقش  ،هل٤م ٤موشمرويٕم ،اقمتداءا قمغم أهة أُمريٙم٤م

ومٝمق ؾمٞمداومع قمـ  ،ًمٚمحرب يم٤من ُمـ ُمٙمت٥م ووٕم٧م ظمٚمٗمف صقر ًمٕم٤مئٚمتف

ع ذم طمؼ واًمذي شمٕمّرض ًمٔمٚمؿ ؿمٜمٞم ،هل٤ماًمٕم٤مئٚم٦م سم٤مقمت٤ٌمره إب احل٤مُمل 

وم٤مقمتؼم اعمٕمتديـ ضمٌٜم٤مء  ،سمقش يًتٕمػم ُمـ سمالهم٦م اًمٙمالموراح  ،أسمٜم٤مئف

وىم٤مل راُمًٗمٞمٚمد سم٠مّن  ،ومٝمؿ ىمقارض ،ودقم٤مهؿ إمم اخلروج ُمـ ضمحقرهؿ

قمغم اًمدوًم٦م دمٗمٞمػ اعمًتٜم٘مٕم٤مت اًمتل يٕمٞمِمقن ومٞمٝم٤م ومٙم٠مهّنؿ خمٚمقىم٤مت 

 وهٙمذا اٟمٌٜمك شمّمّقر اجلامهػم قمغم أّن :  ،ُمًتٜم٘مٕم٤مت

= ومقق ورضسم٧م ذم شمٗمّقىمٝم٤م آىمتّم٤مدي واًمٕمٚمٛمل  اًمقٓي٤مت اعمّتحدة

 واحلْم٤مري.

= حت٧م ومٝمؿ ضمٌٜم٤مء وذم اجلحقر واعمًتٜم٘مٕم٤مت ومٝمؿ طمٞمقاٟم٤مت إقمداء

 يٜمٌٖمل إسم٤مدهتؿ.
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طمرب إب ًمت٠مُملم  ،طمرب اًمٙمراُم٦م ،وهٙمذا سمدأت احلرب اًمٗمٕمٚمّٞم٦م

 طمرب ؾمتّتجف إمم طمٞمقاٟم٤مت يٜمٌٖمل إسم٤مدهت٤م. ،قم٤مئٚمتف

َٙمر اًمٕم٘مؾ سم٤م          ًْ ٤مشمف ورأيف دون رىم٤مسم٦م ؾمتٕم٤مرات شمقضّمف طمٞمهٙمذا ي

، وًمألؾمػ ٟمحـ اًمٞمقم يمذًمؽ ٟمٛمرض سم٤مؾمتٕم٤مرات وٟمٕمٞمش أو أدٟمك ومٝمؿ

أٓ يدقمقٟم٤م هذا إمم دمديد  ،وًمٙمـ دون وقمل ُمٜم٤ّم ،وٟمّقضمف ُمـ ظمالهل٤م ،هب٤م

 ،شمرؾم٤مٟمتٜم٤م اًمٌالهمّٞم٦م وؿمحذه٤م ًمتحٚمٞمؾ اخلٓم٤مسم٤مت اًمتل ٟمتٚمّ٘م٤مه٤م وٟمٗمحّمٝم٤م

 أظمرى شمِمٕمؾ اًمٗمتـ سملم إُمؿ . وهٜم٤مك ،ومٝمٜم٤مك اؾمتٕم٤مرات ؾم٤مُّم٦م شم٘متؾ

ٚمػ طم٘مٞم٘م٦م اخلٓم٤مب ويم٤مٟم٧م سملم أيدهيؿ سمالهم٦م متّٙمٜمٝمؿ  ًّ ًم٘مد ومٝمؿ اًم

ويم٤من قمٛمدة اًمٌالهم٦م ٟمحق يْمٌط ُمٜمٓمؼ  ،ُمـ شمقضمٞمف اًمٗمٝمؿ واًمٌٞم٤من

وًمٙمٜمّف ٓ جيٞمد اًمٕمرسمّٞم٦م  ،واًمٞمقم ٟمحـ ُمع إٟم٤ًمن قمريب ُمًٚمؿ ،اًمٗمٙمر

ه٤م ٓ يًٛمح ومٞمٛمزج ويِمّٙمؾ ًم٤ًمٟم٤م ُمِمقّ  ،وي٠مظمذ ىمٚمٞمال ُمـ إقمجٛمّٞم٤مت

سمٕمرض اًمقاىمع وٓ يًٛمح سم٤مضمتٞم٤مز ُمٕم٤مرج اًمٗمٝمؿ وحتّمٞمؾ آًمٞم٤مت 

 اًمت٠مويؾ اعمج٤مزي ُمثٚمام يم٤من قمٚمٞمف اًمقوع ىمٌؾ ىمرون.

أن يٕمرف احلّؼ وًمٖمتف ٓ شم٘مٞمؿ ىمًٓم٤مس احلؼ  يمٞمػ ٟمريد ُمـ ىم٤مضٍ 

سملم يمٚمامهت٤م ؟ يمٞمػ ٟمريد ُمـ ُمًٚمؿ أن يًت٘مٞمؿ قمغم ذع رسّمف وهق ي٘م٤مسمؾ 

وًمٙمٜمّف  ،ي٘مرأ سم٤معمرور سملم اًمًٓمقر ،وٓ ي٘مرأظمٓم٤مب رسّمف سمجٝمؾ شم٤مم ي٘مرأ 

 .ُمٕمّٓمؾ اًمٗمٝمؿ
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واًمٜمحق ظم٤مدم هذه اًمٌالهم٦م  ،واًمٌالهم٦م آًمتف ،اًمٚمٖم٦م ؾمٌٞمؾ إمم اًمٗمٝمؿ

إّن اومت٘م٤مد  ،ويمّؾ ُمـ يزّهد ذم اًمٜمّحق أو يٚمٛمزه ومٝمق طم٤مىمد ٓ ي١مُمـ ضم٤مٟمٌف

اعمًٚمٛملم عمٜمٓمؼ قمٚمؿ اًمٜمّحق ذم ًم٤ًمهنؿ ذم سمداي٤مت اًمٕمٍم اًمٕم٤ٌّمد اشّمٗمؼ 

وُم٤م أؾم٠مل : عم٤مذا مل شمٔمٝمر ُمـ ٝمقر اًمّزٟمدىم٦م وإومٙم٤مر اهلّداُم٦م، ودُمع فم

؟ ّٕن اًمًٚمٞم٘م٦م اًمٚمٖمقّي٦م واًمٌالهمّٞم٦م يم٤مٟم٧م قمغم هن٩م ىمقيؿ ) اًمٜمّحق هق ىمٌؾ

 اًمّٓمريؼ (.

ٓ ؾمٌٞمؾ ًمٜم٤م إمم ومٝمؿ أٟمٗمًٜم٤م إٓ سم٘مراءة شمراصمٜم٤م إديب واًمٚمٖمقي ُمٜمف 

وأيـ  ،حـومٜمٗمٝمؿ أيـ ٟم ،صمؿ ٟم٘مرأ ذم وقئف ُم٤م أٟمتجف اًمٖمرب ،ظم٤مّص٦م

وإّن إقم٤مىم٦م اًمٗمٝمؿ شمت٠مشّمك ُمـ إقم٤مىم٦م  ،وُم٤م واضمٌٜم٤م ادّم٤مه أضمٞم٤مل ىم٤مدُم٦م ،ٟمًػم

إهّن٤م ظمّٓم٦م حمٙمٛم٦م  ،وديٜمٜم٤م ُمٌٜمل قمغم ذيٕم٦م ًمٖمقّي٦م سمٞم٤مٟمّٞم٦م ،ذم اًمٚمٖم٦م

   ًمٞمتٕم٤ميش اًمٜمّ٘مؾ ُمع اًمٕم٘مؾ سمتقؾّمط اًمٌالهم٦م وقمٚمقم اًمٚمٖم٦م وآٓهت٤م.  

 ،ربوىمد قمرو٧م حل٤مًم٦م سمالهمّٞم٦م ذم اخلٓم٤مب اًمًٞم٤مد قمٜمد اًمٖم

ًمٜمٕمرف ضمّٞمدا  ،وأردت إسمراز ـمري٘م٦م شمِمٙمٞمؾ اًمققمل سمٌالهم٦م آؾمتٕم٤مرة

ًٕم٩م سمٕمد هذا ُمقوقع  ،ُمقىمع ُم٤ًمًمؽ اخلٓم٤مب ُمـ اًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين

وم٘مد ـم٤مل يب احلدي٨م ذم طمقاؿمٞمف،ويمّؾ ُمـ حي٤مرب اعمج٤مز ذم  ،اعمج٤مز

اًمٗمٝمؿ واإلقمج٤مز واًمٌالهم٦م هق حي٤مرب ًمّم٤مًمح ضمٝم٤مت ٓ ٟمٕمٚمؿ قمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م 

ّٕن اعمج٤مز ُمٕمراج اًمٗمٝمؿ ومم٤مرؾم٦م يمٞمٛمٞم٤مء  ،ُمـ طم٤مًمف ومت٠مظمذٟم٤م اًمري٦ٌم

   وي١مّول اًمٕم٤ٌمرة . ،ٓ أومٝمؿ اإلٟم٤ًمن إٓ يم٤مئٜم٤م يٗمٝمؿ اعمج٤مز ،اإلٟم٤ًمن
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 افػصؾ إول

ما ادجاز ؟ وهؾ هق كؼقض 

 احلؼقؼة؟
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 ادجاز فغة واصطالحا:  -1

 فغة:-أ

شمد ًمٚمٖم٦م ٕيب احلًلم أمحد سمـ وم٤مرس )ضم٤مء ذم ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس ا      

اجلٞمؿ  "أّن  -ج٤مز ذم اًمٚمٖم٦م واًم٘مرآن وهق ُمـ ُمثٌتل وىمقع اعم –هد ( 395

ًمٌمء .. : وؾمط االن : أطمدمه٤م : ىمٓمع اًمٌمء وأظمرواًمزاء أص ،واًمقاو

وأضمزشمف ظمّٚمٗمتف وىمٓمٕمتف  ،: هت ومٞمفوإصؾ أظمر ضمزت اعمقوع

 )ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ُم٤مدة ج.و.ز( "

ضُمزت اًمٓمريؼ  "هد ( ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب :711وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر ) شمد      

قوع ؾم٤مر ومٞمف وؾمٚمٙمف .. واعمج٤مز واعمج٤مزة اعمقوع .. ودمّقز وضم٤مز اعم

 ) ًم٤ًمن اًمٕمرب ُم٤مدة :ضمقز("ذم يمالُمف أي شمٙمّٚمؿ سم٤معمج٤مز 

وضم٤مز  ،ومٛمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ٟمجد أّن اعمج٤مز هق اعمقوع اًمذي ي٘مٓمع     

وم٤مٕصؾ ذم اعمج٤مز اًم٘مٓمع  ،ومالن اًمٌمء أي ىمٓمٕمف ُمثٚمام ذيمر إصٛمٕمل

وؾمٜمجد ًمألصؾ اًمٚمٖمقي  ،ي اضمتٞم٤مزهواًمًٚمقك ُمـ ُمقوع إمم ُمقوع أ

قمالىم٦م ُمتٞمٜم٦م سم٤معمٕم٤مين اًمتل ؾمٞمخرج إًمٞمٝم٤م آصٓمالح ذم خمتٚمػ 

اًمتقضمٝم٤مت اًمتل ؾمٞمًٚمٙمٝم٤م ُمّمٓمٚمح اعمج٤مز ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمغم ُمًتقى 

وطمتك جم٤مٓت أظمرى يم٤مًمتٗمًػم وأصقل اًمٗم٘مف  ،اًمٌالهم٦م واًمٕم٘مٞمدة ،اًمٚمٖم٦م

 . ف قمـ اًمٕم٤ٌمرة اًمٚمٖمقّي٦م ودٓٓهت٤مذم ضم٤مٟم٥م سمحث
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 اصطالحا :  -ب

 1سمدأ ُمّمٓمٚمح اعمج٤مز قمٜمد أيب قمٌٞمدة ُمٕمٛمر سمـ اعمثٜمّك اًمّتٞمٛمل

وُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م اعمج٤مز قمٜمده يمام يذيمر  ،هد( ذم يمت٤مسمف جم٤مز اًم٘مرآن211)شمد

قم٤ٌمرة قمـ اًمٓمرق اًمتل يًٚمٙمٝم٤م اًم٘مرآن ذم  ":١ماد ؾمزيملمذًمؽ حمّٛمد وم

قمٚمامء  وهذا اعمٕمٜمك أقمؿ سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل ُمـ اعمٕمٜمك اًمذي طمّدده ًمف ،شمٕمٌػماشمف

( وم٠مسمق قمٌٞمدة ضمٕمؾ 19) جم٤مز اًم٘مرآن ص  "اًمٌالهم٦م ًمٙمٚمٛم٦م اعمج٤مز ومٞمام سمٕمد 

 واًمٖمري٥م...، ،واعمٕمٜمك، واًمت٠مويؾ ُمـ يمٚمٛم٦م جم٤مز ُمرادوم٤م ًمٚمتٗمًػم،

وجيتٛمع ُمٕمٜم٤مه٤م قمغم اًمٓمرق وإؾم٤مًمٞم٥م اًمٚمٖمقي٦م اعمٛمٙمٜم٦م اًمتل اختذه٤م 

 ،وطمذف ،وشم٠مظمػم،ُمـ شم٘مديؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٚمتٕمٌػم قمـ ُم٘م٤مصده؛

واًمٕمٛمري ىم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٦م طمٍم  ،وهمػمه٤م ُمـ اًمٓمرق اًمتٕمٌػمي٦م ّم٤مر،واظمت

ي٘مقل  ،ومقضمده٤م شمؽميمز ذم أؿمٙم٤مل مخس،ٕؿمٙم٤مل اعمج٤مز قمٜمد أيب قمٌٞمدة

سمٕمد قمٛمٚمٞم٦م اؾمت٘مّم٤مء ًمألُمثٚم٦م اًمداًم٦م )سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ " :ذم ذًمؽ

اًمنموح اعمٕمجٛمٞم٦م قمـ ـمريؼ اعمرادف أو اًمتٗمًػم( سمدا ًمٜم٤م أن إؿمٙم٤مٓت 

 ٜمدرج ذم اخل٤مٟم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م:اعمج٤مز قمٜمد أيب قمٌٞمدة شم

 شمداظمؾ اًمْمامئر وشم٤ٌمدهل٤م اعمقاىمع .-1

                                                           
يو :" لم يكن في األرض خارجي وال جماعي أعلم يكفي أبا عبيدة فضال أّن الجاحظ قال ف 1

 بجميع العلوم من أبي عبيدة " 
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 اظمتالف أوضمف اإلقمراب واًم٘مراءات .-2

 اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ ذم همػم ُمقىمٕمف اعمتقىمع وخم٤مًمٗم٦م فم٤مهر اًم٘مقل .-3

 اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من ذم شمريمٞم٥م اًمٙمالم .-4

اًمٌالهم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أصقهل٤م  ،)حمٛمد اًمٕمٛمرياًمٜم٘مؾ واإلحل٤مق اًمدٓزم.-5

 .اداهت٤م(واُمتد

وهل أن  ،ودم٥م اإلؿم٤مرة إمم رأي همٗمٚم٧م قمٜمف ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٙمري اعمج٤مز

وسملم هد ( 276ٓ قمالىم٦م سملم اعمج٤مز قمٜمد أيب قمٌٞمدة واسمـ ىمتٞم٦ٌم ) ت 

إذ ًمق يم٤من اعمج٤مز يمذسم٤م ويمّؾ ومٕمؾ يٜم٥ًم إمم  "ومٞم٘مقل اسمـ ىمتٞم٦ٌم : ،اًمٙمذب

 ،قل : ٟم٧ٌم اًمٌ٘مؾيم٤من أيمثر يمالُمٜم٤م وم٤مؾمدا. ّٕٟم٤م ٟم٘م ،همػم احلٞمقان سم٤مـمال

) اسمـ  "ورظمص اًمًٕمر ،وأىم٤مم اجلٌؾ ،وأيٜمٕم٧م اًمثٛمرة ،وـم٤مًم٧م اًمِمجرة

 شم٠مويؾ ُمِمٙمؾ اًم٘مرآن (. ،ىمتٞم٦ٌم

وٟمجد اسمـ ىمتٞم٦ٌم ي٘مرر سم٠من ُمٕمروم٦م ومْمؾ اًم٘مرآن أي سمدائٕمف، وشمٗمقىمف 

قمغم ُم٤م ؾمٌ٘مف ُمـ اًمٜمّمقص، إٟمام يٙمقن سمٛمٕمروم٦م اًم٤ًمسمؼ ُمـ سمديع اًمٙمالم 

وإٟمام يٕمرف ومْمؾ "ي٘مقل: ،ٝمؿ وأؾم٤مًمٞمٌٝمؿوومٝمؿ ـمرىم ،قمٜمد اًمٕمرب

واشمًع قمٚمٛمف،وومٝمؿ ُمذاه٥م اًمٕمرب واومتٜم٤مهن٤م ذم  ،اًم٘مرآن ُمـ يمثر ٟمٔمره

ُمـ أضمؾ سمٞم٤من ومْمٞمٚم٦م  "إؾم٤مًمٞم٥م وُم٤م ظمص سمف ًمٖمتٝم٤م دون مجٞمع اًمٚمٖم٤مت 

 يمالم ُم٤م يٜمٌٖمل اًمٜمٔمر إمم ُم٤مؾمٌ٘مف وظمؼمة اعمتٚم٘مل شمٚمٕم٥م دورا ُمٝمام  .
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يـ ٟٓمًج٤مم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ومٌلم وم٘مد رد اسمـ ىمتٞم٦ٌم ؿمٌف اعمٜمٙمر

واًمٗمقارق اًمدىمٞم٘م٦م سملم ُمٕم٤مٟمٞمف وحتدث قمـ ،ُمقاوع آشمّم٤مل سملم آي٤مشمف

وُمٕمٜم٤مه٤م ،وًمٚمٕمرب اعمج٤مزات ذم اًمٙمالم":ُمٗمٝمقم اعمج٤مز وقمرومف سم٘مقًمف

صمؿ اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم سمٞم٤من ومْمؾ اًم٘مرآن قمغم ؾم٤مئر  "ـمرق اًم٘مقل وُمآظمذه

لم قمغم اًم٘مرآن وىمد ظمٓم٤م ظمٓمقة ُمٝمٛم٦م ذم اًمرد قمغم اًمٓم٤مقمٜم ،اًمٙمالم

رآن سم٤معمج٤مز وم٢مهنؿ زقمٛمقا أٟمف وأُم٤م اًمٓم٤مقمٜمقن قمغم اًم٘م":سم٤معمج٤مز سم٘مقًمف

وهذا ُمـ أؿمٜمع  .واًم٘مري٦م ٓ شم٘مّمؿ ،؛ٕن اجلدار ٓ يريديمذب

وًمق يم٤من اعمج٤مز  ،وأدهل٤م قمغم ؾمقء ٟمٔمرهؿ وىمٚم٦م أومٝم٤مُمٝمؿ ،ضمٝم٤مٓهتؿ

  "يم٤من أيمثر يمالُمٜم٤م وم٤مؾمدا ،ويمؾ ومٕمؾ يٜم٥ًم إمم همػم احلٞمقان سم٤مـمال ،يمذسم٤م

وهذه ظمٓمقة ذم شمؼمير رضورة اعمج٤مز ؾمٜمجد أصمره٤م ذم أيمؼم اعمِم٤مريع  

اًمٌالهمٞم٦م اًمالطم٘م٦م،وم٤مسمـ ىمتٞم٦ٌم يٍمح سميورة اًمتٗمريؼ سملم اعمج٤مز 

أُم٤م ،ُمٕمٞم٤مر اًمقاىمع وُمٓم٤مسم٘متف،ٕن ُمٕمٞم٤مر اًمٙمذب واًمّمدق،واًمٙمذب

اعمج٤مز ومٝمق قمدول ذم اًمٚمٖم٦م ًمٞمس سم٤مًميورة أن يٜمتٝمؽ طمرُم٦م احل٘مٞم٘م٦م ذم 

 اًمقاىمع .  

سمؾ إّن اعمج٤مزات اًمقاىمٕم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمتل شمتّمؾ اشمّم٤مٓ 

إدظم٤مهل٤م سم٤مب اعمج٤مز ٓيٕمٜمل رضورة أهّن٤م ذم  ،ُم٤ٌمذا سم٤مٓقمت٘م٤مد اخل٤مص

ورأيٜم٤م أّن اعمٜمٝم٩م اعمٕمرذم احلؼ واًمٕمٚمؿ احل٘مٞم٘مل يتقىّمػ  – سم٤مب اًمٙمذب
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وٓ  ،قمٜمد شمٚمؽ أي٤مت اخل٤مص٦م سم٤مًمّمٗم٤مت وُم٤م يتٕمّٚمؼ سم٤مهلل شمٕم٤ممم وأومٕم٤مًمف

ٚمٖم٧م ُمٌٚمٖم٤م قمٔمٞمام جي٤موزه٤م ومٝمل دمؾ قمـ اًمتٕمٚمٞمؼ واًمتحٚمٞمؾ ّٕن ًمٖمتٝم٤م سم

وم٤معمج٤مزات واىمٕم٦م ذم اًمٚمٖم٦م وٓ شمٕمٜمل أهّن٤م شمْم٤مد  ،-ٓ شمٓمٞم٘مف اًمٕم٘مقل

احل٘مٞم٘م٦م وإن وىمع شمٕم٤مرض زائػ عمـ مل حي٘مؼ ومٌٞمٜمٝم٤م وسملم اًمقاىمع ًمٞمس 

 وًمٙمـ ،إذ ٓ ٟمجد ذم اًمقاىمع ؿمٛم٤ًم شمٌتًؿ سمٜمٔمرة ؾمٓمحّٞم٦م ُم٤ٌمذة ،إٓ

داومئ٦م وشمٜمنم ذم إضمقاء  ٦م شمث٧ٌم ذًمؽ ومٚمٚمِمٛمس اسمت٤ًمُم٦م ُم٤مداُم٧ماحل٘مٞم٘م

روطم٤م طمٞمقّي٦م ذم يمؾ ريمـ شمٓم٤مًمف  -سمٗمْمؾ اهلل -ومرطم٤م وطمٌقرا وشم٨ٌم 

 .قمٞمقهن٤م

ذًمؽ اًمٕم٘مؾ اًمٗمّذ  -رمحف اهلل  –هد ( 255أُّم٤م اجل٤مطمظ اعمٕمتززم ) ت 

ًمتل أّيد اهلل هب٤م اًمذي قمّز ُمثٚمف ذم اًمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م وإضمالل ٟمٕمٛم٦م اًمٕم٘مؾ ا

ويروى قمـ  "قم٤ٌمده وم٘مد أؿم٤مر إمم اعمج٤مز ذم يمت٤مسمف احلٞمقان إذ ي٘مقل : 

اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ أّٟمف ىم٤مل : ٟمٕمٛم٧م اًمٕمّٛم٦ُم ًمٙمؿ اًمٜمّخٚم٦م ظمٚم٘م٧م 

وهذا اًمٙمالم صحٞمح ٓ يٕمٞمٌف إٓ ُمـ ٓ يٕمرف  "ُمـ ومْمٚم٦م ـمٞمٜم٦م آدم 

٦م شم٘مل قم٘مؾ ص٤مطمٌٝم٤م وم٤معمج٤مز ضمٜمّ (  275ص :  1) احلٞمقان ج "جم٤مز اًمٙمالم 

وه١مٓء إومذاذ ُمع ُم٤م  ،ُمـ شمٙمذي٥م ىمقل اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ

يٛمٙمـ أظمذه قمغم قم٘م٤مئدهؿ وم٢مهّنؿ شمّمّدوا هلجامت ذؾم٦م ُمـ ـمرف 

يم٤من اعمحّدصمقن ًمٞمًتٓمٞمٕمقا اًمقىمقف وّده٤م دون دًمٞمؾ قم٘مؾ   اًمزٟم٤مدىم٦م ُم٤م
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٤م وهذا ُمـ سم٤مب إطم٘م٤مق طمؼ ٕهٚمف ُمع اظمتالومٜم ،ًمقٓ شمّٞم٤مر آقمتزال

وًمٙمـ شمراصمٝمؿ ي٠مسمك إٓ احلدي٨م  ،ذم ُم٤ًمئؾ ضمقهري٦م ُمـ اًمٕم٘مٞمدةُمٕمٝمؿ 

قمٜمٝمؿ وقمـ ُمآصمرهؿ ذم دومع طمْم٤مرة اعمًٚمٛملم ذم زُمـ ؾم٤مدت هذه 

احلْم٤مرة ومٞمف اًمٕم٤ممل سم٠ميمٛمٚمف ويم٤من احلدي٨م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م يرومع ص٤مطمٌف إمم 

 . ُمّم٤مف اعمٗمّٙمريـ واعمث٘مٗملم اًمٙم٤ٌمر 

هد ( آؾمتٕم٤مرة سم٤مقمت٤ٌمره٤م 296شمددوٟمجد قمٜمد قمٌد اهلل سمـ اعمٕمتز )

اؾمتٕم٤مرة اًمٙمٚمٛم٦م ًمٌمء مل يٕمرف هب٤م ُمـ  "اًم٤ٌمب إول ُمـ اًمٌديع وهل :

 18ص  ،اًمٌديع) "ؾ أّم اًمٙمت٤مب وُمثؾ ضمٜم٤مح اًمذل ؿمٞمئ ىمد قمرف هب٤م ُمث

ويذيمر أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل شمتقوّمر قمغم آؾمتٕم٤مرة ُمـ ُمثؾ دار ص٤مدر ( 

ٌت ُهنَّ أُمُّ ٱلَِّذٓي أَنزَ  ُهَو  ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم : ۡحَكَمَٰ ٞت مُّ َب ِمۡنُه َءاَيَٰ لَ َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰ

ٞت   بَِهَٰ
ِب َوأَُخُر ُمَتَشَٰ َوٱۡخفِۡض لَُهَما ﴿وؿال تعاػ: (  7) آل قمٛمران : ﴾ ٱۡلِكَتَٰ

ۡحَمةِ  لِّ ِمَن ٱلرَّ  (  24) آرساء : ﴾  َجَناَح ٱلذُّ

وم٘مد ضمٕمؾ ُمـ اعمج٤مز  هد (392وأسمق اًمٗمتح سمـ ضمٜمل رمحف اهلل ) شمد 

وهق ُمـ ُمٔم٤مهر ؿمج٤مقمتٝم٤م اًمٗمّذة وُمـ  ،أطمد ظمّم٤مئص اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمؼمى

 "وي٘مقل ذم شمٕمريػ احل٘مٞم٘م٦م و اعمج٤مز : ،سملم ُم٤م شمتٛمّٞمز سمف قمـ سم٘مّٞم٦م اًمٚمٖم٤مت

 ،احل٘مٞم٘م٦م ُم٤م أىمّر قمغم أصؾ ووٕمف ذم اًمٚمٖم٦م واعمج٤مز ُم٤م يم٤من سمْمّد ذًمؽ 

صمالصم٦م, وهل: آشم٤ًمع وإٟمام ي٘مع اعمج٤مز ويٕمدل إًمٞمف قمـ احل٘مٞم٘م٦م عمٕم٤مٍن 



42 

واًمتقيمٞمد واًمتِمٌٞمف. وم٢من قمدم هذه إوص٤مف يم٤مٟم٧م احل٘مٞم٘م٦م اًمٌت٦م. ... 

(  75) ؾمقرة إٟمٌٞم٤مء  {َوَأْدظَمْٚمٜم٤َمُه ذِم َرمْحَتِٜم٤َم}ويمذًمؽ ىمقل اهلل ؾمٌح٤مٟمف: 

هذا هق جم٤مز, وومٞمف إوص٤مف اًمثالصم٦م. أُم٤م اًمًٕم٦م ومألٟمف يم٠مٟمف زاد ذم أؾمامء 

وإن -اًمرمح٦م  4رمح٦م. وأُم٤م اًمتِمٌٞمف ومألٟمف ؿمٌفاجلٝم٤مت واعمح٤مل اؾماًم هق اًم

سمام جيقز دظمقًمف, ومٚمذًمؽ ووٕمٝم٤م ُمقوٕمف. وأُم٤م  -مل يّمح دظمقهل٤م

اًمتقيمٞمد ومألٟمف أظمؼم قمـ اًمٕمرض سمام خيؼم سمف قمـ اجلقهر, وهذا شمٕم٤مل 

)  "سم٤مًمٖمرض، وشمٗمخٞمؿ ُمٜمف؛ إذ صػم  إمم طمٞمز ُم٤م يِم٤مهد ويٚمٛمس ويٕم٤ميـ.

  دار احلدي٨م (   419ص :  ،اخلّم٤مئص

ٟم٘مقل ذم ُمٕمٜمك  "وي٘مقل اسمـ وم٤مرس ص٤مطم٥م اعمجٛمؾ واعم٘م٤ميٞمس :

إذا وضم٥م.  "طَمؼَّ اًمٌمء"ُمـ ىمقًمٜم٤م:  "احل٘مٞم٘م٦م"احل٘مٞم٘م٦م واعمج٤مز: إن 

٩م أي  ًْ ؼ اًمٜمَّ ؼ وهق اعمُْحَٙمؿ، شم٘مقل: صمقب حم٘مَّ واؿمت٘م٤مىمف ُمـ اًمٌمء اعمح٘مَّ

 حُمَْٙمُٛمف. ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

ىم٤مىم٤مشَمْنسمْؾ ضِمٚمَد وضمِف أسم َ٘م٦َم اًمرِّ  ٞمؽ إّٟم٤م ... يَمٗمٞمٜم٤مَك اعمح٘مَّ

َـّ ُم٤موٞم٤ًم شم٘مقل:  "ضم٤مَز، جَيُقزُ "ومٛم٠مظمقذ ُمـ  "اعمج٤مز"وأُّم٤م  إذا اؾمت

جيقز "هذا هق إصؾ. صمؿ شم٘مقل:  "ضم٤مز سمٜم٤م ومالن. وضم٤مَز قمٚمٞمٜم٤م وم٤مِرس"

قمٜمدٟم٤م دراهؿ "أي: َيٜمُْٗمذ وٓ ُيَردُّ وٓ ُيْٛمٜمَع. وشم٘مقل:  "أن شمٗمٕمَؾ يمذا

أي: إن هذه وإن مل شمٙمـ  "وأظمرى دَمُقُز ضَمَقاَز اًمقاِزَٟم٦مَوَوح واِزَٟم٦م 
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وضمقازه٤م ًمِْ٘مرهِب٤م ُمٜمٝم٤م. ومٝمذا شم٠مويؾ ىمقًمٜم٤م:  "جم٤مَزه٤م"واِزٟم٦م ومٝمل دمقز 

ٜمَٜمَِف ٓ ُيْٕمؽَمض قمٚمٞمف،...وُمـ  "جم٤مز" ًَ
أي: إن اًمٙمالم احل٘مٞم٘مّل َيْٛميض ًمِ

ُٛمُف قَمغَم اخْلُْرـُمقمِ }هذا ذم يمت٤مب اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه:  ًِ  "ذا اؾمتٕم٤مرة.ومٝم {ؾَمٜمَ

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م (  151ص  ،) اًمّم٤مطمٌل ذم وم٘مف اًمٚمٖم٦م

ويٌدو أّن اسمـ وم٤مرس مل يٗمرق سملم أٟمقاع اعمج٤مز وم٤مًمّدرس اًمٌالهمل مل 

يًتق سمٕمد قمغم اًم٘مقاقمد واهلٞمٙمؾ اعمٜمٝمجل اًمتٜمٔمػمي اًمذي يتٞمح ًمف قمرض 

 ،فاًمٕمرب شمٕمػم اًمٌمء ُم٤م ًمٞمس ًم "ومٞم٘مقل ذم سم٤مب اإلقم٤مرة : ،اًمٗمروىم٤مت

 وي٘مقل ىم٤مئٚمٝمؿ : ،ومٞم٘مقًمقن : ُمّر سملم ؾمٛمع إرض وسمٍمه٤م

 يمذًمؽ ومٕمٚمف واًمٜم٤مس ـمّرا    سمٙمّػ اًمّدهر شم٘متٚمٝمؿ رضوسم٤م 

واسمـ وم٤مرس يٕمّدد هذه اًمٗمٜمقن اعمج٤مزي٦م ُمـ  ".ومجٕمؾ ًمٚمّدهر يمّٗم٤م

 ،وأهّن٤م ُمـ ؾمٜمـ يمالم اًمٕمرب ،إقم٤مرة ويمٜم٤مي٦م ًمٞمٌلّم اظمتّم٤مص اًمٕمرسمٞم٦م هب٤م

خيرج قمـ ؾمٜمـ يمالم اًمٕمرب سمؾ ضم٤مء قمٚمٞمٝم٤م ووم٤مىمٝم٤م وأّن اًم٘مرآن ًمـ 

دومٕم٧م اًمٕمرب ًمإليامن  ،سمٕمجٞم٥م ٟمٔمؿ وومرادة ُمًٚمؽ وضمالل أؾمٚمقب

وٓ  ،ومل يٕم٤مٟمدوه إٓ ٕؾم٤ٌمب ؾمٞم٤مؾمٞم٦م واضمتامقمٞم٦م وطمتك اىمتّم٤مدي٦م ،سمف

سمؾ  ،قمالىم٦م هل٤م سمّمدق طمّج٦م اًمٌٞم٤من اًم٘مرآن إقمج٤مز ٟمٔمؿ  وسمالهم٦م أؾمٚمقب

 ٟمٔمٛمف وقمٚمّقه.  ؿمٝمدوا هؿ أٟمٗمًٝمؿ قمغم سمالهمتف وطمالوة 
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 -رمح٦م اهلل قمٚمٞمف  –هدد ( 471وي٘مػ قمٌد اًم٘م٤مهر اجلرضم٤مين ) شمدد

يمؾ يمٚمٛم٦م أريد هب٤م همػم ُم٤م ": ل يمٚمٛمتف قمـ اعمج٤مز ومٞمٕمّرومف سم٘مقًمفًمٞم٘مق

أهار اًمٌالهم٦م ) "وىمٕم٧م ًمف ذم ووع واوٕمٝم٤م عمالطمٔم٦م سملم اًمث٤مين وإول 

هق يمؾ قم٤ٌمرة ٟم٘مٚم٧م ومٞمٝم٤م اًمٙمٚمٛم٦م قمـ  وم٤معمج٤مز قمٛمقُم٤م ،دار اعمدين ( ،351ص :

ووٕمٝم٤م ودًٓمتٝم٤م إومم وسمذًمؽ شمٕمٛمؾ قمغم دم٤موز اعمٕمٜمك إول وشمث٧ٌم 

وم٤معمج٤مز وىمع ذم اًمٚمٖم٦م إلسم٤مٟم٦م اعم٘مّمقد ًمٞمس  ،ُم٘مّمقد اًمث٤مين دون يمذب

واٟمٔمر إمم اجلرضم٤مين رمحف اهلل يمٞمػ يًتٗمٞمد ُمـ ُمٕمٜمك اعمج٤مز  ،همػم

٤م ُم٤م  "احلٙمٞمؿ وهق ي٘مقل :  ًمٞمذه٥م إمم شمٜمزيف ذات اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمذيمر وم٠مُمَّ

شمٙمقن اًمٞمد ومٞمف ًمٚم٘مدرة قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٚمقيح سم٤معمَثؾ دون اًمتٍميح، طمتك 

شمرى يمثػمًا ُمـ اًمٜم٤مس ُيٓمٚمؼ اًم٘مقل إهن٤م سمٛمٕمٜمك اًم٘مدرة وجُيرهي٤م جَمَرى 

َؿَقاُت َمْطقيَّ "اًمٚمٗمظ ي٘مع عمٕمٜمٞملم، ومٙم٘مقًمف شمٕم٤ممم:   "اٌت بِقَِؿقـِفِ َوافسَّ

ٚم٘مقن اًمٞمٛملم سمٛمٕمٜمك اًم٘مدرة، ويِّمٚمقن إًمٞمف ، شمراهؿ ُيٓم"67افزمر: "

 ىمقَل اًمِماّمخ:

اَها َظرابُة بافقؿغِ                  إَذا َما َرايٌة ُرؾَِعْت دَْجٍد ... َتَؾؼَّ

يمام ومٕمؾ أسمق اًمٕم٤ٌمس ذم اًمٙم٤مُمؾ، وم٢مٟمف أٟمِمد اًمٌٞم٧م صمؿ ىم٤مل: ىم٤مل 

أصح٤مب اعمٕم٤مين ُمٕمٜم٤مه سم٤مًم٘مقة، وىم٤مًُمقا ُِمْثؾ ذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

اٌت بَِقِؿقـِفوَ " َؿَقاُت َمْطِقيَّ ، وهذا ُمٜمٝمؿ شمٗمًػٌم قمغم اجلٛمٚم٦م، وىمّمٌد " افسَّ
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٤مل  إمم َٟمْٗمل اجل٤مرطم٦م سمنقم٦ٍم، ظمقوم٤مً  قمغم اًم٤ًمُمع ُمـ ظَمَٓمراٍت شم٘مع ًمٚمُجٝمَّ

وأهِؾ اًمتِمٌٞمف ضمّؾ اهللَّ وشمٕم٤ممم قمـ ؿمٌف اعمخٚمقىملم ومل ي٘مّمدوا إمم سمٞم٤من 

ة واًم٘مقة، وإذا شم٠مُّمٚم٧م اًمٓمري٘م٦م واجلٝم٦م اًمتل ُمٜمٝم٤م حُيَّمؾ قمغم اًمُ٘مدر

قمٚمٛم٧م أٟمف قمغم ـمري٘م٦م اعمََثَؾ، ويمام أّٟم٤م ٟمٕمٚمؿ ذم َصْدر هذه أي٦م وهق ىمقًمف 

، أن "67اًمزُمر: " " َوإَْرُض مَجِقعًا َؿْبَضُتُف َيْقَم افِؼَقاَمة"قمز وضمؾ: 

حمّمقل اعمٕمٜمك قمغم اًم٘مدرة، صمؿ ٓ ٟمًتجٞمز أن ٟمجٕمؾ اًم٘مٌْم٦َم اؾماًم 

٘مدرة ُمـ ـمريؼ اًمت٠مويؾ واعمََثؾ، ومٜم٘مقل إّن اعمٕمٜمك ًمٚم٘مدرة، سمؾ َٟمّمػم إمم اًم

ومٝم٤م حت٧م أُمر اهللَّ وىمدرشمف، وأٟمف ٓ  واهللَّ أقمٚمؿ أن َُمَثؾ إرض ذم شمٍمُّ

يِمّذ رٌء مم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ؾمٚمٓم٤مٟمف قمّز وضمّؾ، َُمَثُؾ اًمٌمء يٙمقن ذم ىمٌْم٦م 

ٜم٤م أن ٟمًٚمؽ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  أظمِذ ًمف ُِمٜم٤ًّم واجل٤مُمع يده قمٚمٞمف، يمذًمؽ طم٘مُّ

اٌت بَِقِؿقـِفِ َمطْ " أٟمف قمّز  -واهللَّ أقمٚمؿ  -هذا اعمًَٚمؽ، ومٙم٠مّن اعمٕمٜمك  " قيَّ

وضمّؾ خيٚمؼ ومٞمٝم٤م صٗم٦َم اًمٓمّل طمتك شُمَرى يم٤مًمٙمت٤مب اعمٓمقيِّ سمٞمٛملم اًمقاطمد 

  "ُمٜمٙمؿ، وظمصَّ اًمٞمٛملم ًمتٙمقن أقمغم وأومخَؿ ًمٚمٛمثؾ.

ٌّٝم٦مٝمهٙمذا يتٛمّٙمـ ُمـ رّد ؿمٌ ٛم٦م واعمِم ًّ ف سم٢مصم٤ٌمت ُم٤م جي٥م إصم٤ٌمشم ،٦م اعمج

هلل شمٕم٤ممم ُمع ومٝمؿ اعم٘مّمقد سمت٠مويؾ إمج٤مزم ٓ يذه٥م قم٘مؾ اًم٤ًمُمع 

 .  سمخٓمرات شم٘مع ًمٚمجّٝم٤مل وأهؾ اًمتِمٌٞمف
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يٍّمح  محف اهلل شمٕم٤ممم هق أّول سمالهملوقمٌد اًم٘م٤مهر اجلرضم٤مين ر

سم٤مًمٗمرق سملم جم٤مزيـ أطمدمه٤م واىمع ذم اًمٚمٖم٦م وآظمر واىمع ذم اعمٕمٜمك 

ه اًمٜمٔمرّي٦م وضمٕمٚمقا اعمج٤مز وُمٜمف أظمذ اًمًّٙم٤ميمل وُمـ ضم٤مء سمٕمد ،واعمٕم٘مقل

وًمٖمقي٤م ظم٤مص٤م سم٤مًمٕم٤ٌمرة اًمٚمٖمقي٦م شمٜمدرج وٛمٜمف  ،قم٘مٚمٞم٤م واىمٕم٤م ذم اإلؾمٜم٤مد

  آؾمتٕم٤مرات واعمج٤مز اعمرؾمؾ.   

هد( ذم يمت٤مسمف 816وي٘مقل اًمنميػ اجلرضم٤مين احلٜمٗمل إؿمٕمري )شمد 

 اعمج٤مز: اؾمؿ عم٤م أريد سمف همػم ُم٤م ووع ًمف عمٜم٤مؾم٦ٌم سمٞمٜمٝمام،"اًمتٕمريٗم٤مت :

وهق ُمٗمٕمؾ سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ، ُمـ: ضم٤مز، إذا شمٕمدى،  يمتًٛمٞم٦م اًمِمج٤مع: أؾمدا

يم٤معمقمم، سمٛمٕمٜمك: اًمقازم؛ ؾمٛمل سمف ٕٟمف ُمتٕمدٍّ ُمـ حمؾ احل٘مٞم٘م٦م إمم حمؾ 

اطمؽمز سمف قمام اؾمتٕمٛمؾ ذم همػم ُم٤م ووع ًمف  "عمٜم٤مؾم٦ٌم سمٞمٜمٝمام"اعمج٤مز، ىمقًمف: 

)  "ٓ عمٜم٤مؾم٦ٌم؛ وم٢من ذًمؽ ٓ يًٛمك جم٤مًزا سمؾ يم٤من ُمردماًل أو ظمٓم٠م 

 .(  318اًمتٕمريٗم٤مت ص: 

يمٚمٗمظ  ،وم٤معمج٤مز هق اؾمتٕمامل آؾمؿ ذم همػم ُم٤م ووع ًمف ذم إصؾ

وًمٙمـ ٟمًتٕمٛمٚمف عمالطمٔم٦م اًمٕمالىم٦م  ،إؾمد ومٝمق همػم ُمقوقع ًمٚمرضمؾ

 ،وهل اًمتل متٜمع ُمـ إرادة ُمدًمقل اًمٕم٤ٌمرة طم٘مٞم٘م٦م ،سمٞمٜمٝمام وهل اًمِمج٤مقم٦م

٘مقاقمد اعمٕمٜمقي٦م وهٜم٤م ٟمجد أّن اعمج٤مز يتج٤موز اًمٕمالىم٤مت اًمدًٓمٞم٦م واًم
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اًمٕم٤مدي٦م ًمٞمٌٜمل اعمًتقى اجلامزم إؾمٚمقيب اًمذي يرومع اخلٓم٤مب ُمـ اًمٕم٤مدة 

 إمم أسمقاب اًمِمٕمرّي٦م واإلقمج٤مز . 

ُم٤م أوم٤مد  "هد( :745وي٘مقل أُمػم اعم١مُمٜملم حيٞمك سمـ محزة اًمٕمٚمقي )شمد 

ُمٕمٜمك همػم ُمّمٓمٚمح قمٚمٞمف رم اًمقوع اًمذى وىمع ومٞمف اًمتخ٤مـم٥م ًمٕمالىم٦م 

قم٤مّم رم ش ُم٤م أوم٤مد ُمٕمٜمك». وًمٜمٗمّن هذه اًم٘مٞمقد، وم٘مقًمٜم٤م:سملم إول واًمث٤مٟمك

همػم »احل٘مٞم٘م٦م واعمج٤مز، ٕن يمؾ واطمد ُمٜمٝمام داّل قمغم ُمٕمٜمك، وىمقًمٜم٤م 

يٗمّمٚمف قمـ ش ُمّمٓمٚمح قمٚمٞمف رم اًمقوع اًمذى وىمع ومٞمف اًمتخ٤مـم٥م

احل٘مٞم٘م٦م، ٕٟم٤م إذا ىمٚمٜم٤م: أؾمد، وٟمريد سمف اًمرضمؾ اًمِمج٤مع، وم٢مٟمف جم٤مز ٕٟمف 

رم اًمقوع اًمذى وىمع ومٞمف اًمتخ٤مـم٥م،  أوم٤مد ُمٕمٜمك همػم ُمّمٓمٚمح قمٚمٞمف

واخلٓم٤مب إٟمام هق ظمٓم٤مب أهؾ اًمٚمٖم٦م، وهق همػم ُمٗمٞمد عم٤م ووع ًمف أّوٓ، 

وم٢مٟمف ووع أوٓ سم٢مزاء طم٘مٞم٘م٦م احلٞمقان اعمخّمقص، وىمقًمٜم٤م ًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام 

ٕٟمف ًمقٓ شمقّهؿ يمقن اًمرضمؾ سمٛمٜمزًم٦م إؾمد رم اًمِمج٤مقم٦م، مل يٙمـ إـمالق 

٘ماّل، ومٚمٝمذا مل يٙمـ سمّد ُمـ ذيمر هذا اًمٚمٗمظ قمٚمٞمف جم٤مزا، سمؾ يم٤من ووٕم٤م ُمًت

 (61) اًمٓمراز اعمتْمٛمـ ٕهار اًمٌالهم٦م وقمٚمقم طم٘م٤مئؼ اإلقمج٤مز ص  "اًم٘مٞمد. 

وم٤مٓهتامم سم٤مًمٕمالىم٦م  ،وهذا ُمـ أطمًـ ُم٤م طمّد سمف اعمج٤مز قمٜمد اًمٕمٚمامء

اعمّمّحح٦م ُمـ شمقّهؿ همػم اعمراد هل اًمتل دمٕمؾ اعمج٤مز ٓ يِمّقه احل٘مٞم٘م٦م 
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طمًـ أؾمٚمقب وشمّمؾ إمم هم٤مي٦م اعم٘مّمقد وذم أ ،سمؾ يٕمروٝم٤م سم٠مسمٚمغ صقرة

 ُمـ اًمدًٓم٦م دون طمٞمػ . 

 . ادجاز باظتبار افؾغة وظالؿات اخلطاب : -2

 ادؼاصد إوػ : ادجاز فغة تـسجؿ ضؿـفا ظالؿات :-أ

أّول ُم٤م يّم٤مدومٜم٤م ُمـ أٟمقاع اعمج٤مز ذًمؽ اعمٗمٝمقم اًمقاؾمع اًمذي       

ٕمؼّم قمٜمف ؾمٞمٌقيف ) شمددد ويمذًمؽ ُم٤م يم٤من ي ،ُمّثٚمف أسمق قمٌٞمدة ذم جم٤مز اًم٘مرآن

وٟمجد ومٞمف ىمرسم٤م قمٔمٞمام ُمـ اعمج٤مز  ،هد ( رمحف اهلل  سم٤مًمتقؾّمع واًميورة181

اًمذي ؾمٜمجده ُم٤مصمال قمٜمد اجلرضم٤مين واًمًٙم٤ميمل وإومذاذ اًمذيـ ضم٤مؤوا 

ومم٤م ضم٤مء قمغم اشّم٤ًمع اًمٙمالم "ومٞم٘مقل ؾمٞمٌقيف ذم اًمٙمت٤مب :  ،سمٕمدهؿ

تل ــا ؾقفا وافعر افتل واشلل افؼرية اف "وآظمتّم٤مِر ىمقًمف شمٕم٤ممم ضمّده: 

( إّٟمام يريد: أهَؾ اًم٘مري٦م، وم٤مظمتٍم، وقمٛمؾ  82) يقؾمػ  " أؿبؾـا ؾقفا

بؾ  "اًمٗمٕمؾ ذم اًم٘مري٦م يمام يم٤من قم٤مُماًل ذم إهؾ ًمق يم٤من ه٤مهٜم٤م. وُمثٚمف: 

وإّٟمام اعمٕمٜمك: سمؾ ُمٙمر يم٤من رم اًمٚمٞمؾ  ،(33)ؾم٠ٌم " مؽر افؾقؾ وافـفار

 ،(177) اًمٌ٘مرة " آمـ باهلل وفؽـ افز مـ "واًمٜمٝم٤مر. وىم٤مل قمّز وضمّؾ: 

ـّ اًمؼِمَّ سمرُّ ُمـ آُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظِمر. وُمثٚمف رم آشّم٤ًمع   وإّٟمام هق: وًمٙم

َوَمثَُؾ افذيـ ـػروا ـؿثؾ افذي يـعؼ بام ٓ يسؿع إٓ "ىمقًُمف قمّز وضمّؾ :

ٌّٝمقا سم٤معمٜمٕمقق سمف. وإٟمَّام اعمٕمٜمك: 171)اًمٌ٘مرة " دظاًء وكداءً  (، وإٟمَّام ؿُم
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َُمَثُؾ اًمذيـ يمٗمروا يمٛمثؾ اًمٜم٤مقِمؼ واعمٜمٕمقِق سمف اًمذى ٓ َيًٛمع. َُمَثُٚمٙمؿ و

) "وًمٙمٜمف ضم٤مء قمغم ؾمٕم٦م اًمٙمالم واإِلجي٤مز ًمٕمٚمؿ اعمخ٤مـَم٥م سم٤معمٕمٜمك.

وىمد رأيٜم٤م قمٜمد اسمـ ضمٜمل  ،ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل ( ،212ص :  ،1اًمٙمت٤مب، ج

وؾمٞمٌقيف  ،يمٞمػ أّن اعمج٤مز حي٘مؼ آشم٤ًمع واًمتِمٌٞمف ويمذًمؽ اًمتقيمٞمد

سم٠مّن اعم٘مّمقد أهٚمٝم٤م وم٤معمج٤مز   "واؾم٠مل اًم٘مري٦م "ي٦م سيح ذم شمٗمًػمه ٔ

واىمع ومٞمٝم٤م ُمـ سم٤مب اًمٕمدول قمـ احل٤مّل إمم اعمحّؾ وهق يٕمتٛمد قمغم 

وم٤مؾم٠مل اًم٘مري٦م أسمٚمغ ُمـ اؾم٠مل أهؾ  ،وًمٞمس ُمـ اًمٙمذب ذم رء ،احلذف

 وم٤معمج٤مز ي١مّدي اعمٕمٜمك أسمٚمغ ُمـ احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمٚمٖم٦م .   ،اًم٘مري٦م

ث قمٜمف إسمراهٞمؿ قمٌد اًم٘م٤مدر اعم٤مزين وىمري٥م ُمـ هذا اًمٜمقع ُم٤م حتدّ        

ؿ اعمج٤مز إمم ًمٗمٔمل وؿمٕمري عم٤ّم  ،ذم طمّم٤مد اهلِمٞمؿ –رمحف اهلل  – ًّ ىم

وم٠مُّم٤م اًمٚمٗمٔمل ومذًمؽ اًمذي يٜم٘مؾ ومٞمف اًمٚمٗمظ إمم أؿم٤ٌمه ُم٤م ووع ًمف  ": وم٘م٤مل

وأُّم٤م  ،يم٤مٓذاق ُمثال يًتٕمٛمؾ ًمٚمِمٛمس واًمٜم٤مر واًمقضمف واعمٕم٤مين

مم اًمِمٛمس ومٞمجٕمؾ هل٤م أيدي٤م اًمِمٕمري ومٜمٕمٜمل سمف أن يٕمٛمد اًم٘م٤مئؾ ُمثال إ

، 194)طمّم٤مد اهلِمٞمؿ ص : "يرُمز هب٤م إمم إؿمّٕم٦م أو ًمٚمًح٥م ومٞمًّٛمٞمٝم٤م ضم٤ٌمٓ 

 دار اًمنموق( 

ومٝمٜم٤مك اؾمتٕمامل  ،وٓ سمّد أن ٟمدرك ومٙمرة اعم٤مزين سمٛمزيد ُمـ اًمٗمٝمؿ         

وجيٕمٚمف ؾم٤مئرا  ،يمٚمٛم٦م سمدل يمٚمٛم٦م أظمرة ومتقوع ُمقوٕمٝم٤م وهذا جم٤مز ًمٗمٔمل
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يمالُمٝمؿ وطمتك ذم اخلٓم٤مسم٤مت اًمٕم٤مدي٦م وهق  وُمقضمقدا سملم اًمٕم٤مُم٦م ذم

٤مقمد ًمٚمتٕمٌػم قمـ اًمّمديؼ اعمٕملم ًّ  ،إول ذم اًمقضمقد يم٤مؾمتخدام اًم

وهٜم٤مك آظمر ؿمٕمري/ ختٞمٞمكم يٕمتٛمد اًمتِمخٞمص وىمد قمّٚمؾ فمٝمقره قمٜمد 

واعم٤مزين ذو رؤي٦م  ،اًم٘مدُم٤مء سم٠مهّنؿ يم٤مٟمقا ي٘مٞمًقن اًمٓمٌٞمٕم٦م قمغم طمٞم٤مهتؿ

اًمت٘مًٞمامت ّٕن همروف ومٙمري ومٚمؿ يرهؼ ٟمٗمًف سمٙمثرة  ،ُمتٗمّردة ومٞمام ذيمره

 سم٤مٕؾم٤مس يٌح٨م قمـ أصقل اؾمتٕمامٓت اًمٚمٖم٦م .

وإذا رُمٜم٤م ُمٕمروم٦م أٟمقاع اعمج٤مز سم٤مقمت٤ٌمر اًمٕمالىم٤مت اًمتل يتؿ ٟمًجٝم٤م        

ذم اخلٓم٤مب وم٢مّٟمٜم٤م ًمـ ٟمٕمثر قمغم ٟمص يمذًمؽ اًمذي شمريمف ًمٜم٤م اًمًّٙم٤ميمل ) شمد 

ٝم٩م وأظمذ سمرأيف واٟمت ،وم٘مد شمٌٕمف ُمـ ضم٤مء سمٕمده –رمحف اهلل  –هدد( 626

قمدا سمٕمض آٟمت٘م٤مدات اجلزئٞم٦م اًمتل وضّمٝمٝم٤م إًمٞمف اًم٘م٤ميض  –ُمًٚمٙمف 

وسمٜمك قمغم اهلٞمٙمؾ اًمتٜمٔمٞمٛمل  –ضمالل اًمديـ اخلٓمٞم٥م اًم٘مزويٜمل رمحف اهلل 

واخلّٓم٦م اًمدرؾمّٞم٦م اًمتل ىمّرره٤م اًمرضمؾ ويم٤من ىمد شمٚمّ٘م٤مه٤م قمـ ومخر اًمديـ 

 هدد( ذم هن٤مي٦م اإلجي٤مز ذم دراي٦م اإلقمج٤مز شمٜمٔمٞمام ًمٕمَٛمكَمْ 616اًمرازي )شمدد 

اقمٚمؿ أن  "وٟمص اًمًّٙم٤ميمل ي٘مقل ومٞمف :  ،اجلرضم٤مين )اًمدٓئؾ وإهار(

اعمج٤مز قمٜمد اًمًٚمػ ُمـ قمٚمامء هذا اًمٗمـ ىمًامن: ًمٖمقي، وهق ُم٤م شم٘مدم، 

ويًٛمك جم٤مزا ذم اعمٗمرد، وقم٘مكم وؾمٞم٠مشمٞمؽ شمٕمريٗمف، ويًٛمك جم٤مزا ذم 

اجلٛمٚم٦م، واًمٚمٖمقي ىمًامن: ىمًؿ يرضمع قمغم ُمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م، وىمًؿ يرضمع 
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 ،اعمٙمت٦ٌم اًمتقومٞم٘مٞم٦م( ،316ص  ،) ُمٗمت٤مح اًمٕمٚمقم "٤م ذم اًمٙمالمقمغم طمٙمؿ هل

وإُّم٤م  ،وم٤معمج٤مز اًمٚمٖمقي هق ذم اًمٕم٤ٌمرة إُّم٤م ُمٗمرد ومٞمف آؾمتٕم٤مرة واعمرؾمؾ

 ،واىمع ذم اعمريّم٥م ومٜمجد ومٞمف اعمج٤مز اعمرؾمؾ اعمريّم٥م وآؾمتٕم٤مرة اًمتٛمثٞمٚمّٞم٦م

أو  أُّم٤م اًمٕم٘مكم ومقاىمع ذم اإلؾمٜم٤مد أو احلٙمؿ وًمذًمؽ يًّٛمك جم٤مزا طمٙمٛمٞم٤م

 واىمٕم٤م ذم اإلصم٤ٌمت.

افعامل واخلطاب فتقفقد ادجاز ظالؿة تلويؾقة بغ آكسان و-ب

 :افدٓٓت 

وهذه اخلّٓم٦م اعمٜمٝمجّٞم٦م ًمزُمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ يمؾ ُمـ ضم٤مء ُمـ اًمٌالهمٞملم       

ومل حيٞمدوا قمٜمٝم٤م قمدا صٗمقة ُم٤ٌمريم٦م ُمـ سمالهمٞمل اعمٖمرب اًمٕمريب 

جده ُمثؾ اًمذي ٟم ،مت٤مُم٤موإٟمدًمس وم٢مهّنؿ اظمتّٓمقا ٕٟمٗمًٝمؿ ظمّٓم٦م ُمٖم٤ميرة 

قمٜمدُم٤م ضمٕمؾ  –رمحف اهلل  –هد ( 721شمد قمٜمد اسمـ اًمٌٜم٤ّمء اعمّرايمٌم )

ومٝمل  ،قمالىم٤مت اعمج٤مز اعمرؾمؾ وآؾمتٕم٤مرة شمدظمؾ وٛمـ شم٘مًٞمؿ ضمديد

شمٜمتٛمل إمم أىم٤ًمم اًمٚمٗمظ ُمـ ضمٝم٦م ُمقاضمٝم٦م اعمٕمٜمك ٟمحق اًمٖمرض اعم٘مّمقد 

٤مء ذم وم٘مد ومٝمؿ اسمـ اًمٌٜمّ  ،وشمٜمدرج ذم ٟمقع حمّدد هق شمٌديؾ رء سمٌمء

أّن آؾمتٕم٤مرة واعمج٤مز اعمرؾمؾ قم٤ٌمرة  "اًمّروض اعمريع ذم صٜم٤مقم٦م اًمٌديع"

ومل جيٕمٚمٝم٤م ُمتٕم٤مًم٘م٦م  ،قمـ إسمدآت طم٤مصٚم٦م ذم ُمًتقى اًمٙمٚمامت اعمٗمردة

وهذه اًمتٗم٤مشم٦م ومّذة شمقؾّمٕمٜم٤م ومٞمٝم٤م وٛمـ سمحثٜم٤م ذم  ،قمغم ُمًتقى ٟمٔمؿ اجلٛمٚم٦م
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ومٞم٘مقل  ،اًمديمتقراه طمقل اًمدرس اًمٌالهمل ذم اعمٖمرب اًمٕمريب وإٟمدًمس

وأُّم٤م إسمدال رء سمٌمء وهق جم٤مز يمّٚمف .. ومجٞمع  "اسمـ اًمٌٜم٤مء اعمرايمٌم : 

ويم٤من اسمـ اًمٌٜم٤ّمء رمحف اهلل   1"ت إّٟمام هل إسمدآت ذم اعمتٜم٤مؾم٦ٌمآؾمتٕم٤مرا

قم٘مال ُمٜمتج٤م ىمد ظمؼم اًمري٤موٞم٤مت وأدرك اًمتٜم٤مؾم٤ٌمت واعمقاوم٘م٤مت احل٤مصٚم٦م 

هٞم٦م ًمٚمٗمٙمر اًمٕمريب إّن اًمٕمّمقر اًمزا ،ذم يمؾ ُمـ اًمٚمٖم٦م واًمٗمٙمر واعم٘م٤مصد

هل شمٚمؽ اًمتل ؿمٝمدت ؾمٞمٓمرة اًمري٤موٞملم واًمٗمالؾمٗم٦م واعمتٙمٚمٛملم 

وًمؽ ذم قمٝمقد إٟمدًمس  ،واًمٚمٖمقيلم واًمٌالهمٞملم قمغم اعمِمٝمد اإلؾمالُمل

وإّن أشمٕمس ومؽمات  ،واًمدوًم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م واًمٗم٤مـمٛمٞم٦م ودول اعمٖمرب ُمٕمتؼم

٧م احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م هل شمٚمؽ اًمٕمّمقر اعمٔمٚمٛم٦م اًمتل حتّٙمؿ ومٞمٝم٤م اًمتزُمّ 

 -واًمتٙمٗمػم واًمّتٌديع ورُمل اًمٜم٤مس سم٤مًمْمالًم٦م وٟمّم٥م حم٤ميمؿ ًمٚمتٗمتٞمش 

شمٌح٨م قمّٛمـ خي٤مًمػ  -ؿمٌٞمٝم٦م سمتٚمؽ اًمتل ٟمّّم٧ٌم ذم إٟمدًمس ًمٚمٛمًٚمٛملم

إّٟم٤م ذم  ،2وىمد شم٘متٚمف ،ورسّمام شمٕمت٘مٚمف وحترق يمتٌف ،ومتحّذر ُمٜمف ،اًمٗم٘مٞمف ومالن

 ،وم٤مًمٙمٚمٛم٦م شمٌٜمل احلْم٤مرة ،زُمـ أصٌحٜم٤م ٟمخ٤مف قمغم يمٚمٛمتٜم٤م ُمـ ه١مٓء

ضمقهره٤م واطمد جيٛمع اًمتقطمٞمد  ،اإلؾمالم يمٚمٛم٦م ؟ ٟمٕمؿ هق يمذًمؽ أًمٞمس

                                                           

 .115الروض المريع في صناعة البديع، تح رضوان بنشقرون، ص :   1
أذكر ىنا ما تعّرض لو اإلمام أحمد بن حنبل رحمو اهلل من تعذيب وقسوة .. وما تعّرض لو اإلمام  2

 وضرب وظلم ... وغيرىما كثير .. ما كان ذنبهما ؟؟ سوى أن ابن تيمية رحمو اهلل من تهجير وسجن
 .. .قاال ما كانا يعتقدان أنّو الحق
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ـّ شمٕمّددت ُمدًمقٓهت٤م  ،واًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت ُمع اإلطم٤ًمن وًمٙم

وًمٞمس ٕطمد أن حيّدد ٟمٛمقذضمف اخل٤مص سمف ومٞمٗمروف قمغم  ،وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م

إن يمٜم٧م ُم٘متٜمٕم٤م سمٗمٙمرة ُم٤م ومٚمٞمس سم٤مًميورة أن شمٜم٘مؾ اًمٕمدوى إمم  ،همػمه

ضمدهتؿ قمغم ذقم٦م وُمٜمٝم٤مج يٛمثّؾ وضمٝم٦م سمؾ إذا دظمٚم٧م ذم ىمقم و ،همػمك

 أن شمٖمػّم ُم٤م سم٠مٟمٗمًٝمؿ ومتٗمتٜمٝمؿ .  وضمٝم٤مت اًمنمع اعمتٕمّددة ومٚمٞمس قمٚمٞمؽُمـ 

إّٟمف يتج٤موز قمالىم٤مت اًمٚمٖم٦م ًمٞمٛمثؾ  ،هٙمذا هل ُم٠ًمًم٦م اعمج٤مز        

وهؾ يٕمت٘مد أطمد أّن اعمج٤مز وضمد ذم  ،قمالىم٤مت آٟم٤ًمن سم٤مًمٕم٤ممل وسمام طمقًمف

ٞمػم أؾمٚمقب ذم اًمٚمٖم٦م ؟ أم أّٟمف اؾمتخدم ذم اًمٚمٖم٦م ًمٚمزيٜم٦م ؟ أم أّٟمف وضمد ًمتٖم

اًم٘مرآن ّٕٟمف وم٘مط وّٕٟمف ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمرب وٟمًتِمٝمد قمٚمٞمف ُمـ ؿمٕمرهؿ 

 ،وىميض إُمر ؟ ؾمخٞمػ هق ذًمؽ اًمٕم٘مؾ اًمذي ي٘مػ قمٜمد هذه احلدود

وشمرسمط  ،ّن اعمج٤مز ظمّٓم٦م حمٙمٛم٦م ُم٘مّمده٤م شمقًمٞمد اعمٕم٤مين سمّمٗم٦م ٓ هن٤مئّٞم٦مٕ

سمّمٗم٦م ٓ هن٤مئٞم٦م ُمـ اًمدٓٓت  آٟم٤ًمن سمٕمالىم٤مت ُمع اًمٕم٤ممل وأظمر

واخلٓم٤مب اًمذي حي٘مؼ اًمتٗمّقق اًمزُمٜمل ويٙمتًح يمؾ اًمٗمؽمات  ،اعمتجّددة

يمذًمؽ  ،اًمزُمٜمٞم٦م هق سم٤مًميورة يتٛمّتع سمٜمّمٞم٥م واومر ُمـ اعمج٤مز وقمالىم٤مشمف

ًمق يم٤من طَمرذم اًمدٓٓت وفم٤مهري اعمٕمٜمك عم٤م متّٙمٜم٤م أن ٟمٕمٞمش  ،هق اًم٘مرآن

يقم ٟمزوًمف قمغم ٟمٌٞمّٜم٤م ظمػم قمغم ذيٕمتف وسم٠مواُمر رسّمٜم٤م ُمـ ظمالًمف ُمـ 
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إمم يقم اًمٜم٤مس هذا وإمم  –صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ  -اعمرؾمٚملم حمّٛمد إُملم 

 يقم يٌٕمثقن سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم . 

ذم قمٍم شم٘مّدم ومٞمف اًمٕم٘مؾ اًمٖمريب  -هؾ يٕم٘مؾ أن شمقضمد شمٗم٤مؾمػم        

ٓ شم٘مٞمؿ  –ًمٞمٌٜمل قم٤معم٤م ُمـ آؾمتٕم٤مرة وظمٓم٤مسم٤م إقمالُمٞم٤م قمغم آؾمتٕم٤مرة 

شمًٓمٞمح ًمٚمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل وٟمًػ  ،ت اعمج٤مز ُمٙم٤مٟم٦م ذم ظمٓم٤مهب٤مًمٕمالىم٤م

إُمؿ   !!أن يًتِمٝمد قمغم أي٦م سمِمٕمر ضم٤مهكم وإدهك ،ًٔمٞم٤مت قمٛمٚمف

 ،عم٤ميض وٟم٘مػ قمٜمده٤مشمٌٜمل شمٗمًػماهت٤م ًمتًػم ٟمحق إُم٤مم وٟمحـ ًمٜمذيّمر سم

 .!!!وٟم٥ًّم اعمٕمّٓمٚم٦م وٟمحّذر ُمـ ضَمْٝمؿ وأشم٤ٌمقمف

 ًمٗمٝمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًم٧ًم وّد آؾمتِمٝم٤مد سم٤مًمِمٕمر اجل٤مهكم      

اٟمٓمالىم٦م ًمٌٜم٤مء اعمٕمٜمك  ٝم٤موًمٙمٜم ،ومذاك ُمٜمٝمجل وشمٚمؽ ـمري٘متل وأومخر هب٤م

وٓ جي٥م اًمقىمقف قمٜمد أّول اعمٕمٜمك  ،وشمقؾمٞمع اًمدًٓم٦م ُمـ ظمالل اًمٜمٔمر

وشمثٌٞمتف وآُمتٜم٤مع قمـ إظمذ سم٤مطمتامٓت ًمٚمٛمٕم٤مين واًمدٓٓت يتٞمحٝم٤م ًمٜم٤م 

) وًمق إمج٤مًمٞم٤م ( ي٘مل ُمـ  ظم٤مص٦م وأّن هذا اًمٜمٔمر واًمت٠مويؾ ،اًمٜمّٔمر ذم اعمج٤مز

اًمتٜم٤مىمض ويْمٛمـ اٟمًج٤مم اخلٓم٤مب وطمًـ اشم٤ًمق ُمٕم٤مٟمٞمف ُمع أًمٗم٤مفمف 

 وشمرايمٞمٌف وهم٤مي٤مت ُم٘م٤مصده .

احلٞم٤مة ومٕم٤مًمٞم٦م جم٤مزي٦م ذم ومٝمؿ اًمقاىمع /وًمٞمس همري٤ٌم أن أىمقل إّن          

وقم٤ٌمرة أيب طم٤مُمد  ،ّٕن اًمدٟمٞم٤م دار اعمج٤مز واًمٕمٌقر إمم دار احلؼ ،إصؾ
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ٌٕمٞمدة قمٜم٤ّم قمٜمدُم٤م ىمّرر سم٠مّن احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ُمٜم٤مم وإذا ُمتٜم٤م اًمٖمّزازم ًمٞم٧ًم سم

يمذًمؽ هٜم٤مك أومٕم٤مل هل ذم ـمقر اعمج٤مز ُمثؾ آطمتالم ومٝمق  ،اؾمتٞم٘مٔمٜم٤م

ومٕمؾ جم٤مزي ضمٜمز وًمٙمـ شمؽمشّم٥م قمٜمف ٟمت٤مئ٩م طم٘مٞم٘مّٞم٦م ُمـ اًمقضمٝم٦م 

 اًمنمقمّٞم٦م شمتٕمّٚمؼ سم٠مطمٙم٤مم اًمٖمًؾ واًمٕم٤ٌمدات . 

وضمؾ يٛمتٚمؽ   قمزّ اعمخ٤مـم٥م ذم يمت٤مب اهلل اإلٟم٤ًمنإّن اًمٕم٘مؾ/       

ويٕمرف اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت آٟمت٘م٤مل سملم ُمًتقي٤مت  ،ُمٚمٙم٤مت ومٝمؿ اخلٓم٤مب

ذم  واإلقمج٤مزوٓ يٌتٖمل احلٙمٛم٦م  اإلٟم٤ًمنوٓ يٕم٘مؾ أن يتقىّمػ  ،اًمٙمالم

يمالم اًم٤ٌمرئ قمّز وضمؾ واعمج٤مز ُمـ أيمؼم ُمٞم٤مديـ اًمٜمٔمر ذم ُمٕمجزة اًم٘مرآن 

 اًمٙمريؿ اًمٌالهمّٞم٦م . 

ذًمؽ  -   Spinozaقىمػ ؾمٌٞمٜمقزا وُم٤مزال اًمٕم٤ممل يذيمر ضمّٞمدا ُم       

ُمـ اًمتقراة ذم رؾم٤مًمتف ذم اًمديـ واًمدوًم٦م   -اًمٞمٝمقدي اعمقريًٙمل إصؾ

 ،أّن ًمٖم٦م اًمتقراة يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م اعمج٤مز وآؾمتٕم٤مرة"وم٘مد رأى سمث٤مىم٥م ٟمٔمره  

ٓ ّٕٟمف يتٜم٤مول اًمٜمزقم٦م  ،وهذا اعمج٤مز وآؾمتٕم٤مرة أُمر ُمتٕمّٛمد وُم٘مّمقد

... وًمٙمـ ّٕن إٟمٌٞم٤مء ىمد جل١موا إمم اًمنمىمٞم٦م وُمٞمٚمٝم٤م إمم إدب اًمرومٞمع 

 .1"إصم٤مرة اخلٞم٤مل ذم دقمقة اًمٜم٤مس إمم ُم٤ٌمدئٝمؿ وُمذاهٌٝمؿ 

ًمًٜم٤م ٟمقاومؼ ُمـ ضمٝمتٜم٤م قمغم أّن اًمٙمت٥م اعمٜمّزًم٦م قمغم إٟمٌٞم٤مء               

ًمٞمس سمٕمٞمدا قمـ طم٘مٞم٘م٦م ذم ضمزء ُمٜمف وًمٙمـ إُمر  ،شم٘مّمد إمم إصم٤مرة اخلٞم٤مل

                                                           

 . 203، ص : 4ول ديورانت، قصة الفلسفة، مكتبة المعارف بيروت، ط 1
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سمؾ ويٗمٚمح  ،٤مل ومٞمًتجٞم٥م هل٤مومٙمؿ ُمـ أُمقر شمًتثػم اخلٞم ،هذه اًمٙمت٥م

اعمج٤مز ذم صٜم٤مقم٦م اخلٞم٤مل وي١مؾمس حل٘م٤مئؼ وضمداٟمٞم٦م وأظمرى قم٘مٚمّٞم٦م يٕمّز 

 واٟمٔمر ذم ؾمقرة يقؾمػ إمم ىمقًمف شمٕم٤ممم : ،اًمتٕمٌػم قمٜمٝم٤م سم٤مًمٙمالم اًمٕم٤مدي

ۡفِسِهۦۖ َقۡد َشَغَفهَ ﴿ َها َعن نَّ ِوُد َفَتىَٰ ا َوَقاَل نِۡسَوٞة ِفً ٱۡلَمِدٌَنِة ٱۡمَرأَُت ٱۡلَعِزٌِز ُتَرَٰ

ِبٌنٖ  ٖل مُّ َها ِفً َضلََٰ ا لََنَرىَٰ ۖا إِنَّ  .(31) يقؾمػ : ﴾ُحّبًّ

يمٞمػ قمؼّم قمـ متّٙمـ حم٦ٌّم يقؾمػ ُمـ ىمٚم٥م اُمرأة اًمٕمزيز ومجٕمؾ     

يرى  ،ويم٠مّن اًم٤ًمُمع هلذا اًمقصػ اجلٚمٞمؾ ،داظمال ذم ؿمٖم٤مف اًم٘مٚم٥م

ومال يًتٓمٞمع اخلروج  1طم٥ّم يقؾمػ ىمد ظم٤مًمط اًم٘مٚم٥م وداظمؾ اًمِمٖم٤مف

 –وىمد رصد اًمِمٝمٞمد اًمًٞمّد ىمٓم٥م  ،ُمـ ُمٙمٛمٜمف ُمٜمف إٓ إذا أظمذ اًم٘مٚم٥م

أٟمقاع اًمتخٞمٞمؾ ذم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ورضب إُمث٤مل ُمٌّٞمٜم٤م أّن  –رمحف اهلل 

وه٤مهق ؾمّٞمد يٌلّم أّن هٜم٤مك ُمـ اًمتخٞمٞمؾ  ،هذا ُمـ أروع أؾم٤مًمٞم٥م اًم٘مرآن

ٟمًٛمّٞمف اًمتِمخٞمص يتٛمثّؾ ذم ظمٚمع احلٞم٤مة قمغم اعمقاد  "ُم٤م يٛمٙمـ أن 

هذه احلٞم٤مة اًمتل  ،وآٟمٗمٕم٤مٓت اًمقضمداٟمٞم٦م اجل٤مُمدة واًمٔمقاهر اًمٓمٌٞمٕمّٞم٦م

شمِمٛمؾ اعمقاد واًمٔمقاهر  ،ىمد شمرشم٘مل ومتّمٌح طمٞم٤مة إٟم٤ًمٟمّٞم٦م

ومٞمخٞمّؾ  "واًمّمٌح إذا شمٜمّٗمس "هذا هق اًمّمٌح يتٜمّٗمس   وآٟمٗمٕم٤مٓت...

إًمٞمؽ هذه احلٞم٤مة اًمقديٕم٦م اهل٤مدئ٦م اًمتل شمٜمٗمرج قمٜمٝم٤م صمٜم٤مي٤مه وهق يتٜمّٗمس 

                                                           
في محاضرات  2سبق لي أن سمعت ذلك من أستاذي الدكتور عبد الغني بارة في جامعة سطيف  1

 الماجستير لّما تحّدث عن الحب من منظور تأويلّية الذات.نظرية التأويل في مرحلة 
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طمٞم٤مء قمغم وضمف إرض ومتتٜمّٗمس ُمٕمف احلٞم٤مة ويدب اًمٜمِم٤مط ذم إ

 .1"واًمًامء

هٙمذا هق اًمٕم٘مؾ اعمًتٜمػم اًمذي يٗمٝمؿ اًم٘مرآن ويتٛمّثؾ ُمٕم٤مٟمٞمف          

ّٕن ُمـ أراد ُمٕمروم٦م مج٤مل اًمٚمٖم٦م ذم  ،ويًتجكم ُمٜم٤مسمع اجلامل ومٞمف ،ويتدسّمره٤م

ػم قمـ ـم٤مىم٦م وم٢مهّن٤م أصدق شمٕمٌ ،ٟمٗمس اإلٟم٤ًمن ٟمٔمر إمم اعمج٤مز وصقره

هبذا  ٕمٔمٞمؿ ُمٜمف ؟ إّن اعمّدقمليمت٤مب اهلل اًم يٕم٘مؾ أن خيٚمقأ ،اًمٚمٖم٦م اًمتّمقيرّي٦م

سمؾ وجيٕمؾ اًمٕم٤مرف سم٤مًمٚمٖم٦م وقمٚمقم  ،شمٕم٤ممم عمّتٝمؿ ذم قم٘مٚمف وذوىمفقمغم اهلل 

 .اًم٘مرآن يِمؽ ذم ُم٘م٤مصده وُم٤م يريده ُمـ ًمٖمتٜم٤م وديٜمٜم٤م

مم٤ّم يرشم٘مل إمم ضمالل يمالم  –ويمؾ ُم٤م ٟمجده ذم سمالهمتٜم٤م اًمٕمرسمّٞم٦م         

قب وأطمًـ ـمريؼ ذم اًم٘مرآن ومٝمق واىمع قمغم أسمدع أؾمٚم –اهلل شمٕم٤ممم 

سمٞمد أّٟمف ٓ  ": ٓمٗمك ص٤مدق اًمراومٕمل رمحف اهلل ي٘مقلوهذا ُمّم ،اًمٙمريؿ

أٟمقاع اًمٌالهم٦م ذم اًم٘مرآن  يٗمقشمٜم٤م اًمتٜمٌٞمف قمغم أّن يمؾ ُم٤م أطمّم٤مه اًمٕمٚمؿ ُمـ

...ومٝمق يًتٕمػم طمٞم٨م يًتٕمػم ويتجقز طمٞم٨م يتجقز ويٓمٜم٥م اًمٙمريؿ

ّٟمف ًمق ظمرج قمـ ويقضمز .. إمم آظمر ُم٤م أطميص ذم اًمٌالهم٦م وُمذاهٌٝم٤م ؛ ٕ

) إقمج٤مز اًم٘مرآن "ذًمؽ خلرج ُمـ أن يٙمقن ُمٕمجزا ذم ضمٝم٦م ُمـ ضمٝم٤مشمف 

 ( .258ص :  ،واًمٌالهم٦م اًمٜمٌقي٦م
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ؾمقاء يم٤من ذم اخلٓم٤مب اإلهلل أو يم٤من  اإلٟم٤ًمنإّن رؾمؿ قمالىم٤مت   

ومٝمق رضورة وضمقدي٦م  ،قمغم ُمًتقى اإلٟم٤ًمن ٓ يٜمٗمؽ ُمـ اعمج٤مز

ْم٤مري ًمٚمحٞم٤مة سمؾ وي٘مؽمن سم٤مزده٤مر اجل٤مٟم٥م احل ،سمٛمختٚمػ ومروقمف

 وهذا أسمق ٟمٍم اًمٗم٤مرايب رمحف اهلل ي٘مّرر أّن ًمٚمٖم٦م ـمقريـ:   ،اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

 . ) ـمقر اؾمت٘مرار إًمٗم٤مظ قمغم اعمٕم٤مين ( -1

  1. ) ـمقر اعمج٤مزات وآؾمتٕم٤مرات ( -2

اعم٘مٜمٕم٦م واًمِمٕمرّي٦م  اخلٓم٤مسمٞم٦مواًمٓمقر اًمث٤مين حتّمؾ ُمٜمف إىمقال 

ومٝمق  ،اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م٦م ًمٚمٕمالىم٤مت وهذا يرشمٌط سمتقؾّمع احل٤مًم٦م احلْم٤مري ،اعمخّٞمٚم٦م

وإّٟم٤م  ،وًمٞمس زظمروم٦م وشمزيٞمٜم٤م ذم اًم٘مقل ،رضورة إٟم٤ًمٟمّٞم٦م ٓ ُمٝمرب ُمٜمٝم٤م

 ،ٟمرى وضمقه٤م ُمـ اًمٜم٤مس ي٤ٌمًمٖمقن ذم دومع اجلامل قمـ ًمٖمتٜم٤م اجلٚمٞمٚم٦م

ومٞمح٤مرسمقن اعمج٤مز وسمدائع إؾمٚمقب ذم ظمٓم٤مهبؿ ويٜمٙمرون قمغم ُمـ ي٘مع 

 ذم ٟمٕمٛم٦م ُمـ ٟمٕمؿ اهلل ومٙم٠مّٟمام أٟمٙمروا اجلامل اإلهلل اعمتجكّم  ،ذم ظمٓم٤مهبؿ

واٟمٔمروا إمم اًمٖمرب  ،وهل هذا اًمٚم٤ًمن اعمٌلم اًمذي ّذومٜم٤م اهلل سم٤مًمٜمّٓمؼ سمف

هذا ريتِم٤مردز  ،سمٕمد إطمٞم٤مء سمالهمتٝمؿ واًمتٗم٤مهتؿ إمم اجلقاٟم٥م اًمْم٤مئٕم٦م ُمٜمٝم٤م

 (Richards : ذم يمت٤مسمف ومٚمًٗم٦م اًمٌالهم٦م ي٘مقل قمـ آؾمتٕم٤مرة )"  إّن

ٚمٖم٦م .. ومٜمحـ ٓ ٟمًتٓمٞمع أن آؾمتٕم٤مرة هل اعمٌدأ احل٤مرض أسمدا ذم اًم

                                                           
 ينظر : الفارابي كتاب الحروف . 1
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ٟمّمقغ صمالث مجؾ ذم أي طمدي٨م اقمتٞم٤مدي ؾمٚمس دون اًمٚمجقء إمم 

آؾمتٕم٤مرة .. وطمتك ذم اًمٚمٖم٦م اجل٤موم٦م ًمٚمٕمٚمقم اًمراؾمخ٦م ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م أن 

وم٤مًمٚمٖم٦م ٓ يٛمٙمـ أن  1"ٟمًتٖمٜمل قمٜمٝم٤م دون أن ٟمٕم٤مين ُمـ سمٕمض اعمّم٤مقم٥م 

حل٘مٞم٘م٦م وًمٞمس اعمج٤مز وٓ آؾمتٕم٤مرة إقمالن طمرب قمغم ا ،شم٘مقم ُمـ دوهن٤م

 ،ًمؽمؾمٞمخ احل٘م٤مئؼ اًمٙم٤مُمٚم٦م –إن مل شمٙمـ أومْمؾ اًمقؾم٤مئؾ  –سمؾ هل وؾمٞمٚم٦م 

وم٤محلؼ واطمد وًمٙمـ ـمرىمف  ،ومٙمامل احل٘م٤مئؼ سمتٕمّدد اًمت٠مويالت واًمٗمٝمقم

 ُمتٕمّددة شمٚمت٘مل قمٜمده . 

إّن اًمتقشّمر اًمذي خيّٚمٗمف اًمقضمقد آؾمتٕم٤مري ) وهق ضمزء جم٤مزي (         

سمؾ إّن  ،ًمٚمدٓٓت اعمختٚمٗم٦مقمٜمد إـمالىمف ي١مؾمس ًمٚمٛمٕمٜمك ويٗمتح اًمًٌٞمؾ 

اجلدل احل٤مصؾ سملم اعمريمز اًمٖم٤مئ٥م واهل٤مُمش احل٤مرض أو سملم اًمت٠مويالت 

يٙم٥ًم اًمٚمٖم٦م اًمِمٕمرّي٦م "ّٙمؾ شمقشمرا يٖمٜمل ضمقاٟم٥م اعمٕمٜمك و آؾمتٕم٤مرّي٦م يِم

أي ىمدرهت٤م قمغم آٟمٗمت٤مح قمغم ُمٔم٤مهر  ،ظم٤مصّٞم٦م وم٤مئض اًم٘مٞمٛم٦م اًمدًٓمّٞم٦م

ُمثٚمام أووح سمقل  2"ضمديدة وأسمٕم٤مد ضمديدة وآوم٤مق ضمديدة ًمٚمدًٓم٦م 

وواضمٌٜم٤م  " La métaphore vive" ذم ُم١مًّمٗمف اعمِمٝمقر  Paul Ricoeurريٙمقر 

أن ٟم٘مرأ سمالهمتٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦ّم وٟمٜمٔمر إمم ًمٖمتٜم٤م سمٕمٞمقن سمالهمّٞم٦م حتؽمم ومٓمرة اًمٚمٖم٦م 

                                                           

 .  93: سعيد الغانمي و ناصر حالوي، ص: ونغ ريتشاردز، فلسفة البالغة، ترإيبور أرمستر  1
 . 391: محمد الولي، دار الكتاب الجديد، ص: يكور، االستعارة الحّية، تربول ر  2
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ٌٞمؾ إوطمد ًمٗمٝمؿ اًمٕم٤ممل وآًمٞم٤مهت٤م ًمٜمٗمٝمؿ يمت٤مب اعمقمم قمّزوضمؾ وم٢مّٟمف اًمً

 .واإلٟم٤ًمن

شمٕمٓمٞمؾ أداة ُمثؾ اعمج٤مز أو اًمٗمٝمؿ اعمج٤مزي هلل وإّن اًمّدقمقة إمم       

ُمّمٞم٦ٌم يمؼمى شم٘مع قمغم رأس اًمٌالهم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م اًمتل شم٠مظمذ قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م 

 ،واهلل يِمٝمد أيّن أروم احلؼ واإلصالح ،صٜم٤مقم٦م اًمٗمٝمؿ عم٘م٤مصد اخلٓم٤مب

ّٓ وم٢ميّن ٓ يٜمٗمٕمٜمل وٓ يّيين أن أٟم٤مىمش اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل أو أن  وإ

 ،وسم٘مٞم٧م آصم٤مرمه٤م ،وم٘مد ٓىمك يمّؾ ُمٜمٝمام رسّمف ،هللأٟم٤مس اجلرضم٤مين رمحف ا

هٙمذا  ،واًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م إُّم٤م شمقؾمٕمتٝم٤م وإُّم٤م ٟم٘مده٤م واًمدقمقة إمم سمديؾ قمٜمٝم٤م

وٓ ٟم٘مػ وم٘مط ًمت٘مديس اًمرضم٤مل  ،ٟمٙمقن أُّم٦م حتؽمم ٟمٗمًٝم٤م وحتؽمم قم٘مٚمٝم٤م

 وذيمر ومْم٤مئٚمٝمؿ.

ٓ يٗمقشمٜمل هٜم٤م اًمتذيمػم سم٠مّن ُم٤م يّمٚمح ًمٌالهمتٜم٤م ًمٞمس سم٤مًميورة         

سمؾ إيّن ُمـ دقم٤مة  ،ٟمجده ذم اًمٌالهم٦م اًمٖمرسمّٞم٦م اًم٘مديٛم٦م أو اجلديدةأن 

اؾمتٜم٤ٌمط اًمدرس اًمٜم٘مدي واًمٌالهمل ُمـ صحٞمح اًمٜمص اًمٕمريب واًمٚمٖم٦م 

 ،شمِم٤مسمف اًمٌالهم٦م اًمٕمرسمّٞم٦موم٤مًمٌالهم٦م اًمٖمرسمّٞم٦م ٟمِم٠مت ذم فمروف  ،اًمٕمرسمّٞم٦م

وًمٙمـ ًمٞمس سم٤مًميورة أن يٙمقن اًمٕم٘مؾ اًمٖمريب هق ٟمٗمًف اًمٕم٘مؾ اًمٕمريب 

 الهم٦م اًمٖمرسمّٞم٦م ؾمٞمّمٚمح سم٤مًمٌالهم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م .وُم٤م يّمٚمح سم٤مًمٌ
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وًمٞمس قمغم سم٤مطمثٞمٜم٤م أن خيٚمدوا إمم اًمدرس اًمٕمريب ويّمّٛمقا آذاهنؿ       

ومٜمٔمؾ ٟمدقمق قمغم اجلٝمٛمٞم٦ّم  ،قمـ ؾمامع ورؤي٦م وىمراءة ُم٤م جيري طمقهلؿ

ويٜمًقن رضب ُمـ ي٘متحؿ  – واعمٕمّٓمٚم٦م وٟمرُمٞمٝمؿ سمّمقاقمؼ ُمرؾمٚم٦م

ذم ىمرون ظمٚم٧م وُمـ ، ومذًمؽ أُمر ىمد شمّؿ -إىمَم سمّمقاقمؼ ُمرؾمٚم٦م 

سمؾ ُمـ ظمنان اًمٕم٘مؾ واًمقضمدان أن ٟمٔمؾ قمٚمٞمف قم٤ميمٗملم ذم أّي٤مم ،اًمٕمٞم٥م

أصٌح٧م ومٞمف آؾمتٕم٤مرة ٟمٔمرّي٦م ُمٕمرومٞم٦ّم ٟمروح وٟمٖمدو قمٚمٞمٝم٤م شم٠مشمٞمتٜم٤م طمّتك 

إّٟمف زُمـ صٕم٥م  ،1سمؾ ىم٤مشمٚمٜم٤م أقمداؤٟم٤م ُمـ ظمالهل٤م ،ذم ـمٕم٤مُمٜم٤م وًم٤ٌمؾمٜم٤م

وٟمٜمِمد ذًمؽ  ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م ُّٕمتٜم٤م اعمًٚمٛم٦م ،يتٓمّٚم٥م وقمٞم٤م يمٌػما

٤مُمل. ًّ    اعمجتٛمع اإلؾمالُمل وٟمداومع قمـ ظمّم٤مئص شمّمقره اًم

مل دمد هنْمتٜم٤م ذم سمداي٤مت اًمٕمٍم احلدي٨م ٟمج٤مح اًمٜمّٝمْم٦م ذم           

ويم٤مٟم٧م أؾمئٚم٦م أصح٤مب اًمٜمّٝمْم٦م  ،2أوروسم٤م ؛ّٕن اعمٜمٓمٚم٘م٤مت يم٤مٟم٧م ظم٤مـمئ٦م

وزاد آؾمتٕمامر اًمٓملم سمّٚم٦م قمٜمدُم٤م  ،سمٕمٞمدة قمـ روح اًمٕمٍم اًمذي يٕمٞمِمقٟمف

                                                           
 Georges Lakoff et Markينظر في ذلك ما كتبو جورج ال يكوف ومارك جونسون ) 1

Johnson" :وكتاب  لخليج أو االستعارات التي تقتل"حرب ا(حول االستعارة في كتابيهما
قاربة معرفّية لالستعارة خرجا بها من التصّور األرسطي إلى االستعارات التي نحيا بها" فقد قّدما م"

آفاق جديدة تمّس نواحي الحياة المعاصرة من خطاب سياسي واجتماعي وحتى العلمي والراياضي، 
فهل ىّبة من المسلمين العارفين باللغة والبالغة للخروج بالبالغة العربّية من رداء الجرجاني ذي 

 تحترم اللغة والفكر تنبع من صميم اللسان العربي وتمّثل خطاباتو ؟؟ الفضل  وصياغة رؤية جديدة 
انظر في ذلك : طو عبد الرحمن، روح الحداثة، في حديثو عن خطط القراءة الحداثية اإلسالمية  2

 المبدعة من تأنيس وتعقيل وتأريخ.
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 ،اعمجتٛمع اعمًٚمؿ ذم قم٘مٚمّٞمتف وقم٤مداشمف آضمتامقمّٞم٦م وًمٖم٤مشمف وآداسمفأهمرق 

وىمد شمّمّدى  ،ومٖمدا قمٜمدٟم٤م أدب قمريب سمّمٌٖم٦م أوروسمّٞم٦م وسمٛمذاه٥م أوروسّمّٞم٦م

 "أٟمقر اجلٜمدي  "هلذه اًمّٔم٤مهرة أؾم٤مـملم إدب اإلؾمالُمل ُمـ أُمث٤مل 

وهمػمهؿ ممّـ دقم٤م إمم إقم٤مدة اًمٜمّٔمر ذم ىمْمّٞم٦م أدسمٜم٤م  "وٟمجٞم٥م اًمٙمٞمالين 

وٟمحـ قمغم قمت٤ٌمت اًمٌالهم٦م  ،٨م وُمٜمف اًمٜمّ٘مد ويمذًمؽ اًمٗمٝمؿ اًمٌالهملاحلدي

ومٞمٜمٌٖمل آطمؽماز وآطمؽماس ىمدر آُمٙم٤من طمتك ٓ ٟمجد  ،اجلديدة

وأىمٌٚمٜم٤م قمغم  ،أٟمٗمًٜم٤م سمٕمد زُمـ ىمد ؾمّٛمٞمٜم٤م سمالهمتٜم٤م اًمٕمرسمّٞم٦م اًمٌالهم٦م اًم٘مديٛم٦م

هٙمذا وىمع ًمٚمٜمّ٘مد اًمٕمريب  ،سمالهم٦م اًمٖمرب وؾمّٛمٞمٜم٤مه٤م طمديث٦م وُمٕم٤مسة

ـّ اًمٌالهم٦م أؿمّد طمرُم٦م ُمٜمف ،ديدًمألؾمػ اًمِّم  ومٝمل أًمّمؼ سم٤مًم٘مرآن  ،وًمٙم

سمؾ أٟم٤م ُمـ  ،ًم٧ًم وّد آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمٌالهم٦م اجلديدة ،اًمٙمريؿ وإقمج٤مزه

وًمٙمـ ُمع ُمراقم٤مة ظمّمقصّٞم٦م  ،اًمّداقملم إمم اًمٜمّٔمر ذم إٟمت٤مج اًمٖمرب ومٞمٝم٤م

اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م اجلٚمٞمٚم٦م واًمّدرس اًمٌالهمل اًمٕمريب واًمٜمّحق اًمٕمريب ويمذًمؽ 

  اًمٕم٘مٞمدة .اًمنميٕم٦م و

 افعريب دم ضقء ادجاز : وافػؽر  تاريخ إدب-ج

 : احلؼقؼة وادجاز وطقاهر افقاؿع 

ُم٤م ؾم٠مقمروف ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م هق ٟمت٤مج رؤيتل اخل٤مّص٦م عم٠ًمًم٦م 

ويمذًمؽ  ،وىمد اؾمتٕمٜم٧م ذم ذًمؽ سم٤مًمؽماث اًمٕمريب ،احل٘مٞم٘م٦م واعمج٤مز
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 سمٜمت٤مج اًمٕم٘مؾ اًمٖمريب اعمتٛمّثؾ ذم ومٚمًٗم٦م يم٤مٟمط واًمٗمٞمٜمقُمٞمٜمقًمقضمٞم٤م

، وُمـ شمٓمّققمٝم٤م رؤي٦م إؾمالُمّٞم٦م وُمٚمٙم٤مت ًم٤ًمٟمٞم٦م وسمالهمٞم٦م قمرسمّٞم٦م

-هذا إظمذ ٟمٌٚمٖمف سم٠مّن ضم٤مٟم٤ٌم يمٌػما ُمـ طمٞم٤مشمف احل٘مٞم٘مّٞم٦م يٜمٙمر قمٚمٞمٜم٤م 

شمتحّٙمؿ ومٞمف  –وًمٞم٧ًم اعمج٤مزي٦م اًمتل ي٘مْمٞمٝم٤م ذم يمت٤مب أو درس 

ٌّ٘مٝم٤م إضمرائّٞم٤م يمّؾ يقم دون وقمل ُمٜمف ،ومٚمًٗم٤مت همرسمّٞم٦م سمداي٦م  ،ويٓم

إمم اًمتٗمٙمٞمؽ إمم اًمٗمٞمٜمقُمٞمٜمقًمقضمٞم٤م  ُمـ اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٌٜمٞمقّي٦م

وًمق فمّؾ اًمٌح٨م  ،واهلػمُمٞمٜمقـمٞم٘م٤م واًمٌالهم٤مت اجلديدة ... إًمخ

أو حت٧م ُمٔمّٚم٦م  ،اًمٕمٚمٛمل ذم اًمٌالد اًمٕمرسمّٞم٦م ىم٤مسمٕم٤م حت٧م ُمٔمّٚم٦م اًمؽماث 

إُّم٤م  ،اًمٜمت٤مج اًمٖمريب احلدي٨م وم٘مط ومًٜمٔمّؾ إُّم٤م همرسم٤مء وإُّم٤م ُمٜمًٚمخلم

دل اًمٗمٚمًٗم٤مت اعمٕم٤مسة أن ٟمج٤مدل اجلٝمٛمّٞم٦م واعمٕمّٓمٚم٦م وإُّم٤م أن ٟمج٤م

اًمتل متّد فمالهل٤م قمغم طمٞم٤مشمٜم٤م اًمٞمقُمّٞم٦م وًمألؾمػ ؾمٜمجده٤م يقُم٤م 

 شمدظمؾ إمم قم٘م٤مئد إضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُم٦م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل. 

٘م٤مئؼ يٕمؼّم سمف يمذًمؽ قمـ اعمج٤مز واىمع ذم اًمٚمٖم٦م يمام يٕمؼّم سمف قمـ احل

، ومٛمثال إذا ؾم٠مًم٧م أطمدهؿ قمـ ؿمٕمقره وىمد ٟمجح وم٘م٤مل ًمؽ إسم٤مـمٞمؾ

؟ أمل يٜم٘مؾ ًمؽ طم٘مٞم٘م٦م ؟ ًمٙمـ اًم٘مقلٝمؾ يٙمقن ىمد يمذسمؽ وم ،"أـمػم ومرطم٤م"

ومٚمٞمس سم٤مًميورة أن شمٙمقن يمؾ  ،هٜم٤مك ومرق ؿم٤مؾمع سملم احل٘مٞم٘م٦م واًمقاىمع
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ٌّف إًمٞمف اإلُم٤مم وٞم٤مء اًمديـ سمـ إصمػم ،احل٘م٤مئؼ واىمٕم٤م ُمٕم٤ميٜم٤م  1وهذا أُمر شمٜم

وأٟم٤م سمّمدد أن أسملم أن ذم اًمٚمٖم٦م طم٘مٞم٘م٦م وجم٤مزًا،  "هد ( طملم ىم٤مل : 637)شمد 

وًمٞم٧ًم اًمٚمٖمقي٦م هل طم٘مٞم٘م٦م إًمٗم٤مظ ذم دًٓمتٝم٤م قمغم اعمٕم٤مين، واحل٘مٞم٘م٦م 

، وم٤محل٘مٞم٘م٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م إذًا هل سم٤محل٘مٞم٘م٦م اًمتل هل ذات اًمٌمء أي ٟمٗمًف وقمٞمٜمف

دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم اعمٕمٜمك اعمقوقع ًمف ذم أصؾ اًمٚمٖم٦م، واعمج٤مز هق ٟم٘مؾ 

 . 2"اعمٕمٜمك قمـ اًمٚمٗمظ اعمقوقع ًمف إمم ًمٗمظ آظمر همػمه 

جّردة اًمقاىمٕم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ًمٞم٧ًم احل٘مٞم٘م٦م اًمٚمٖمقّي٦م اًمتل وم٤محل٘مٞم٘م٦م اعم           

يٕمٛمؾ اعمج٤مز قمغم دم٤موزه٤م واظمؽماق ىمقاقمده٤م اًمدًٓمّٞم٦م ًمٞمٌٜمل دٓٓت 

وهلذا وم٘مقًمٜم٤م إّن قم٤ٌمرة ُم٤م جم٤مزي٦م ٓ قمالىم٦م ًمف  ،ضمديدة شمًٛمق ومقىمٝم٤م

ّٕن احل٘مٞم٘م٦م اعمجّردة  ،سم٤محلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٠مهّن٤م ًمٞم٧ًم واىمٕم٦م أو ًمٞم٧ًم طم٘مٞم٘مّٞم٦م

 سمؾ هٜم٤مك ُمـ يٜمٙمر ُمٕمرومتٜم٤م اعمحْم٦م هل٤م . ، ٟمّتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م سمٕمدواًمقاىمٕم٦م مل

                                                           
ة األيوبّية وما جاورىا طراز ىؤالء العلماء األفذاذ الذين عاشوا زمن الّصحوة الحقيقّية زمن الدول 1

طراز فريد وعقولهم تمّكنت من تحرير العقل اإلسالمي قبل تحرير بيت المقدس، فكيف نريد تحرير 
القدس يومنا ىذا ومازال العقل اإلسالمي مسجونا داخل مقولة ظاىر النص، وتحريم التأويل، 

لّنصح بعدم التعّمق في العربّية وتحريم الفهم، بل وتحريم اإلنسانّية جملة واحدة، واألدىى واألمر ا
متجاىال قواعد العلماء في تلقين  !!!!! وىناك من نصح تالميذه بحفظ لسان العرب ليتقن العربّية

 اللغة وإجادتها.
ابن األثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح : محي الدين عبد الحميد، المكتبة  2

 .75، ص: 1العصرية، بيروت، ج



65 

وهؾ يٛمٙمـ أن ٟمدرك اًمقاىمع ي٘مٞمٜم٤م قمغم طم٘مٞم٘متف؟ هذا أُمر          

اعمج٤مز : . وهلذا دوُم٤م أىمقل ُمًتحٞمؾ قمٜمد يم٤مٟمط وقمٜمد يمثػم ممّـ شم٤مسمٕمقه

شمٚمؽ احل٘م٤مئؼ اًمتل ٓ شمٓمٞم٘مٝم٤م اًمٚمٖم٦م اًمٕم٤مدي٦م  ،ُمٕمراج احل٘م٤مئؼ اًمٙمؼمى

ٕمؼّم قمـ يمثػم ُمـ طم٘م٤مئؼ ، ومٞمٛمٙمـ ًمٚمقاطمد ُمٜم٤ّم أن ي(ي٦م)احل٘مٞم٘م٦م اًمٚمٖمق

، ومٝمذا ًمٞم٧ًم اًمقاىمعفمقاهر اًمقاىمع طم٘مٞم٘م٦م فمقاهر اًمقاىمع سم٤معمج٤مز، و

وُم٤م ٟمٕمرومف قمٜمف إّٟمام هل فمقاهر وم٘مط  ،إظمػم ُمتٕمّذر ُمٕمروم٦م طم٘مٞم٘متف

(phenomenُمٜمٝم٤م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م ).وٓ  ،.. إًمخ

( واعمج٤مز وٓ واًمٕمٚمٛمّٞم٦م واعمٕمرومٞم٦م٘مٞم٘م٦م )اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمداء وٓ شمْم٤مد سملم احل

 فمقاهر اًمقاىمع طم٘م٤مئؼومٞمٛمٙمـ اًمتٕمٌػم جم٤مزي٤م قمـ  ،ج٤مزسملم اًمقاىمع واعم

 ويمّٚمام قمٔمٛم٧م احل٘م٤مئؼ يم٤من اعمج٤مز ُمٕمراضم٤م ًمتجكم وشمٌٞم٤من دٓٓهت٤م.

؛ ّٕٟمف يٕمٛمؾ سمٕمٙمًٝم٤م  1اعمج٤مز يٕم٤مرض احل٘مٞم٘م٦م اًمٚمٖمقّي٦م وي٘م٤مسمٚمٝم٤م        

وًمٙمـ هذا ٓ يٕمٜمل أّٟمف خيؽمق احل٘مٞم٘م٦م  ،يتج٤موزه٤موخيؽمق ىمقاقمده٤م و

وٓ يقضمد  ،اًمٗمٕمٚمّٞم٦م ) قمٚمٛمٞم٦م يم٤مٟم٧م أو ُمٕمرومٞم٦م أو إهلٞم٦م قم٘مدي٦م ...(

ّٕن اًمقاىمع ٓ يٜم٩ًم وضمقده  ،شمٕم٤مرض ذم إصؾ سملم اًمقاىمع واعمج٤مز

يمام  ،شمٕم٤مرض سمٞمٜمٝمام ومال ،واعمج٤مز يِمتٖمؾ قمغم ُمًتقى اًمٚمٖم٦م ،قمؼم اًمٚمٖم٦م

                                                           

 .218، ص : 2بد الرحمن حسن حبنذكة الميداني، البالغة العربية، جينظر ع 1
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حيٛمالن صٗم٤مت ُمتْم٤مدة وًمٙمـ سمٞمٜمٝمام شم٤ٌميـ ٓ شمٕم٤مرض سملم ضمقهريـ ٓ 

 وٓ يٕمروٝمام ًمٚمت٘م٤مسمؾ سم٤مًمْمد. ،واظمتالف

 ،قمٚمٛمٞم٦م ،ـمٌٞمٕمٞم٦م) اإلٟم٤ًمين طم٘م٤مئؼ فمقاهر اًمقاىمع احل٘م٤مئؼ :       

، وهٜم٤مك احل٘مٞم٘م٦م اًمٚمٖمقي٦م اًمتل شم٘مّدم طم٘م٤مئؼ فمقاهر ٟمٗمًٞم٦م ...إًمخ (

سم٘م٦م اًمقاىمع جمتٝمدة أن شمٙمقن أٟمٔمٛم٦م اًمٚمٖم٦م ُمٕمجٛمٞم٤م وشمريمٞمٌٞم٤م ودًٓمٞم٤م ُمٓم٤م

وم٢مذا أراد اإلٟم٤ًمن أن يٕمؼّم قمـ رؤيتف هلذه اًمٔمقاهر سم٠مُمر ٓ شمتحّٛمٚمف  ،هل٤م

وذم ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٝمٞمد ؾمّٞمد احل٘مٞم٘م٦م اًمٚمٖمقي٦م جل٠م إمم اعمج٤مز واًمتّمقير 

وطم٘م٤مئؼ احلس واًمِمٕمقر اًمٜم٤مؿمئ٦م ُمـ ُمالطمٔم٦م اًمٕم٤ممل "رمحف اهلل :  1ىمٓم٥م

ٙمٜمّٝم٤م قمغم وًم ،اخل٤مرضمل اًمقاىمع ًم٘مد شمٌدو ذم فم٤مهره٤م سمٕمٞمدة قمـ احل٘مٞم٘م٦م

سمٕمد ُمٕملّم شمٚمت٘مل ُمع طم٘مٞم٘م٦م أظمرى أيمؼم وأقمٛمؼ ُمـ هذه احل٘مٞم٘م٦م 

 وم٤مسمـ اًمروُمل ُمثال طملم ي٘مقل قمـ إرض ذم اًمرسمٞمع :  ،اًمٔم٤مهرّي٦م اًم٘مري٦ٌم

 تّزج إكثك تصّدت فؾّذـر   تّزجت بعد حقاء وخػر     

                                                           
يدين النقد األدبي العربي الحديث لهذا الّرجل بالكثير، فقد أخذت أفكاره وتكّلم بها كثيرون دون  1

أن تعزى إلى صاحبها، وىو في غمرة صراعو الفكري لينصر الحق الذي اجتهد في سبيل إجالئو 
نا أن نناصر سّيد قطب وكذلك ليس علينا أن نسخط عليو، بل الطريق وفق ما رآه، وليس علي

الذي ال ينفصل  الصحيح أن نقرأ أفكاره ونتمّكن من توجيو نقد داخلي يتمّكن من كشف مشروعو
/النقدي عن الفكري، وللبالغة حظ كبير وعظيم عند سّيد قطب، فلوال بالغة في كتبو لما فيو األدبي

 رت في ظرف سنوات معدودات.عرفت انتشارا ولما أثّ 
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وم٤مٕرض  ،يٌدو هذا اًم٘مقل ظمٞم٤مٓ ؿم٤مقمري٤م خي٤مًمػ احل٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م

ـّ احل٘مٞم٘م٦م إقمٛمؼ ،وإٟمثك طمّٞم٦م ُمتحّريم٦م ةدُم٤مدة ضم٤مُم أّن إرض  ،وًمٙم

ء شمًتٕمد ًمإلظمّم٤مب ذم مجٞمع ذم اًمرسمٞمع سمٙمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ احلٞم٤مة وإطمٞم٤م

ٙمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ وشمتٝمّٞم٠م سم ،: قمقامل اًمٜم٤ٌمت واحلٞمقان واإلٟم٤ًمنقمقاعمٝم٤م

دار ،اًمٜم٘مد إديب أصقًمف وُمٜم٤مهجف ،ؾمٞمد ىمٓم٥م)"رصٞمد هلذا اإلظمّم٤مب

 .(13ص   ،م1983 ،5ط،اًمنموق

ويًتخدم  ،وإّن إدب يٕمؼّم قمـ احل٘م٤مئؼ اًمٙمؼمى وٓ يٌتٕمد قمٜمٝم٤م

ومٚمألدب  "اعمج٤مز ُمًٚمٙم٤م ًمٚمخٞم٤مل اًمذي يّمّقر هذه احل٘م٤مئؼ اًمٙمؼمى 

طم٘م٤مئ٘مف إصٞمٚم٦م اًمٕمٛمٞم٘م٦م سمؾ إّن إدب اًمّمحٞمح ٓ يتج٤موز ُمٜمٓم٘م٦م 

   ( 111ص :  ،اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ ،) ؾمّٞمد ىمٓم٥م "احل٘م٤مئؼ وًمق ؿمّط سمف اخلٞم٤مل 

ّٕٟمف يٕم٤مرض احل٘مٞم٘م٦م  ،جم٤مز "شمٜمّٗمس اًمّمٌح "وىمقًمٜم٤م :             

اًمٚمٖمقي٦م ويتج٤موزه٤م، وًمٙمٜمّف يٕمؼم قمـ طم٘مٞم٘م٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م وهل سمداي٦م اًمّمٌح 

واٟمٌالج وقئف ًمٚمٜم٤مفمر وسمداي٦م احلٞم٤مة ومٞمف يمٜمٗمس خيرج ُمـ إٟم٤ًمن دًٓم٦م 

 ،ومال شمٕم٤مرض سملم هذا اعمج٤مز وسملم احل٘مٞم٘م٦م اًمٓمٌٞمٕمّٞم٦م ،قمغم احلٞم٤مة واحلريم٦م

 ،أُّم٤م اًمقاىمع وم٢مذا اقمتؼمٟم٤م أّن اًمقاىمع هق فمقاهر شمتجغم ًمٚمذات اعمدريم٦م

ومٜم٘مقل سم٠مّٟمف يٛمٙمـ أن يتجغم اًمقاىمع قمغم هذه اًمِم٤ميمٚم٦م إذا يمٜم٤م ٓ ٟمٛمٚمؽ أن 

ومٚمؿ يٌؼ إٓ ُمٕمراج اعمج٤مز ًمٕمرض ضم٤مٟم٥م  ،ٟمٕمرف طم٘مٞم٘متف ومٝمل ُمتٕمذرة
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وهل إظمرى ختٓمئ  ،ُمٜمف، يمام شمٕمرض احل٘مٞم٘م٦م اًمٚمٖمقي٦م ضم٤مٟم٤ٌم آظمر ُمٜمف

 همػم ىمٚمٞمؾ ُمـ اعمرات ذم رصد هذا اًمقاىمع .   ذم

 ادجاز وافصقرة دم اجلاهؾّقة :  

ومٚمق رضمٕمٜم٤م إمم  ،إّن اًمٕم٘مؾ اًمٕمريب اٟمت٘مؾ ُمـ ـمقر إمم ـمقر

أقمامق اًمٕمٍم اجل٤مهكم وٟمّ٘مٌٜم٤م قمـ اًمٜمّمقص اًمتل سم٘مٞم٧م ذم اًم٘مرن 

ؾمٜمجد اًمٗمـ  ،اًمث٤مًم٨م اعمٞمالدي وُم٤م سمٕمده٤م إمم ىمٌٞمؾ اإلؾمالم سم٘مرٟملم

 ،واًمتِمٌٞمف ُمًٚمؽ اعمج٤مز إول ، يٖمٚم٥م قمٚمٞمف اًمتِمٌٞمفاًمِمٕمري اًمٕمريب

واًمِمٕمر اجل٤مهكم صقرة احلٞم٤مة "ي٘مقل أدوٟمٞمس قمـ هذه اعمرطمٚم٦م : 

اجل٤مهٚمٞم٦م : طمز همٜمل سم٤مًمتِم٤مسمٞمف واًمّمقر اعم٤مدي٦م وهق ٟمت٤مج خمٞمّٚم٦م شمردمؾ 

دار  ،ُم٘مّدُم٦م إمم اًمِمٕمر اًمٕمريب ،) أدوٟمٞمس "وشمٜمت٘مؾ ُمـ ظم٤مـمرة إمم ظم٤مـمرة 

 ( .32ص  ،م1983، 4ط ،اًمٕمقدة

وإّن اًمِمٕمر ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة  ،إّن اًمِم٤مقمر اجل٤مهكم قم٤ممل سمٕمٍمه       

ًمٙمـ مل يّمؾ إًمٞمٜم٤م إٓ ٟمتػ  ،و٤مرب ذم ضمذور اًمت٤مريخ إمم ُم٤م ىمٌؾ اعمٞمالد

وُمـ سملم اًم٘مّم٤مئد اًم٘مديٛم٦م اًمتل وىمٕم٧م سملم أيدي اًمرواة ىمّمٞمدة  ،ُمٜمف

 ،ًمِمٕمرواًمٜم٤مفمر ومٞمٝم٤م يدرك أهّن٤م ُمـ ىمديؿ ا ،1ًم٘مٞمط سمـ يٕمٛمر اإلي٤مدي

                                                           
قصيدتو غالبا ما كنت أستهل بها السنة الدراسية مع تالميذ اأّلولى ثانوي وإن لم تكن مقّررة  1

عليهم، ولّما شاركت في التدريس الجامعي في المدرسة العليا لألساتذة كنت أقّدمها على سائر 
ولى في قسم اللغة واألدب مع طلبة السنة األ –تطبيق  –النصوص في مقياس األدب الجاىلي 
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سمٓمري٘م٦م شمقطمل أّن  ،ومٞمجد دم٤مور اعمج٤مزات واًمٙمٜم٤مي٤مت واًمتِمٌٞمٝم٤مت

ُمٜم٤مزع اًمٌٜم٤مء إؾمٚمقيب ذم اًم٘مّمٞمدة ؿمٝمدت شمٓمّقرا ُمٚمٛمقؾم٤م ذم اًمّمقرة 

 وم٤مٟمٔمر إمم ىمقًمف :  ،واًمؽميمٞم٥م

 ... هاجْت يَل اهلؿَّ وإحزاَن وافقجعاداَر ظؿرَة مـ حمتؾِّفا اجلرظايا 

ت تريُد بذاِت افعذبِة افبقَعا تامْت ؾمادي بذاِت اجلزِع خرظبةٌ   ... مرَّ

ل وشطُف ذرَظا ياِض تزجِّ  بؿؼَؾتل خاذٍل أدماَء ضاَع هلــا ... كبُت افرِّ

 اِب ذي ُأٍذ ... ـإؿحقاِن إذا ما كقرُه دَعاإكقـوواضٍح أصـِب 

َد رحع حقُثام وضَعاـؾؿ ؿـل ... ضقٌػ تعؿَّ  ا أزاُل ظذ صحٍط يمرِّ

اـ ا افرَّ  ُب ادُزجل ظذ ظجٍؾ ... كحَق اجلزيرِة مرتادًا ومـتجَعابؾ أهيُّ

 أبؾْغ إيادًا وخؾِّْؾ دم رساهتُؿ .. إينِّ أرى افرأَي إْن مل ُأظَص ؿد كصَعا

 يا هلَػ كػَز إْن ـاكْت أمقرـُؿ .صتَّك وُأحؽَؿ أمَر افـَّاِس ؾاجتؿَعا

 أْم كػَعا آووـْؿ ظذ حـٍؼ ... ٓ يشعروَن أرضَّ اهللُــأيـاُء ؿقٍم ت

 أحراُر ؾارَس أبـاُء ادؾقِك هلْؿ ... مـ اجلؿقِع مجقع تزدهل افؼؾَعا

وإيمٞمد أّن اًم٘مّمٞمدة  ،دمد اًمتِمٌٞمف جي٤مور اعمج٤مز وذم اًمٜمص يمٜم٤مي٤مت

متّثؾ ُمرطمٚم٦م وؾمٓمك سملم اًمٌداي٤مت إومم وسملم اًم٘مّٛم٦م اًمتل وصؾ إًمٞمٝم٤م 

                                                                                                                                                               

العربي، وذلك لما تحتوي عليو من قيم وصور وخصائص أسلوبّية تمّثل عصرا سبق البعثة، ويظهر 
 منو رغبة العرب في الوحدة .
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 ،٦م وآهمؽمابواًمٜمص يّمّقر اًمٖمرسم ،اًمِمٕمر اًمٕمريب ىمٌٞمؾ اًمٌٕمث٦م وأصمٜم٤مءه٤م

ومٝمؾ يٕم٘مؾ شم٠مدي٦م هذه اًمٌقاقم٨م  ،وطمرىم٦م اًمٗم١ماد قمغم اعمقـمـ وإهؾ

وم٤مًمٕمدو أطمٙمؿ  ،شم٠مسمك اًمروح اًمِمٕمرّي٦م ذًمؽ ،وإؿمج٤من سم٤محل٘م٤مئؼ اًمٚمٖمقي٦م

صمؿ  ،أُمره ُمثٚمام حيٙمؿ أُمر احلٌؾ واًمقيم٤مء واؿمتّد زُم٤مُمف ومٝمق همػم ُمٜمٗمٚم٧م

وشمٚمؽ  ،يم٤مٟم٧م اًمٙمٜم٤مي٦م ُمٓمّٞم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م وم٤مًمٕمدّو شمْم٤مهل مجققمف اًمًح٤مب

وجلامهل٤م  ،احلٌٞم٦ٌم اًمتل يتٛمّثؾ ومٞمٝم٤م اًم٘مٌٞمٚم٦م هل٤م واوح أؿمٜم٥م يم٤مٕىمحقان

هٙمذا يم٤مٟم٧م  ،خي٤مف قمٚمٞمٝم٤م ُمـ قمدو ظمؼم ُمـ ُمٔم٤مهره ُم٤م مل يره ىمقُمف

ورؾم٤مًم٦م إًمٞمٜم٤م يٓمٚمٕمٜم٤م قمغم  ،رؾم٤مًم٦م إمم ىمقُمف ،رؾم٤مًم٦م اًمٚم٘مٞمط سمـ يٕمٛمر

 صقرة اًمِمٕمر اًم٘مّٞمٛم٦م ذم ومؽمشمف واًمٗمؽمة اًمتل ؾمٌ٘متف سمحقامم ىمرن أو ُم٤م

سمؾ هق ُمٕمتدل يٌلّم ًمٜم٤م أّن  ،وطمْمقر اعمج٤مز سمِمٙمؾ همػم يمثٞمػ ،يزيد

سمؾ يم٤مٟم٧م شمٕمرض  ،اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م مل شمتٕمّرض سمٕمد إمم احل٘م٤مئؼ اًمٙمؼمى

ؿ ٕهّن  ،سمؾ يٕمكم ُمـ ؿم٠مهنؿ ،اًمٕمرب وهذا ٓ يٕمٞم٥م ،احل٘م٤مئؼ اًمٗمٓمري٦م

يم٤مٟمقا ٟمح٤مئز ُم١مّدسم٦م ُمثٚمام وصٗمٝمؿ اسمـ اعم٘مّٗمع ومٞمام رواه أسمق طمّٞم٤من 

...طمتك إن اًمرضمؾ ُمٜمٝمؿ وهق ذم وم٩م ُمـ ":رمحٝمام اهلل –ي اًمتقطمٞمد

وينف ذم ذم اعم٤ًموئ ،إرض يّمػ اعمٙم٤مرم ومام يٌ٘مل ُمـ ٟمٕمتٝم٤م ؿمٞمئ٤م

ًمٞمس هلؿ يمالم إٓ وهؿ يتح٤موقن سمف قمغم اصٓمٜم٤مع اعمٕمروف  ،ومال ي٘مٍم

يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ يّمٞم٥م ذًمؽ ،صمؿ طمٗمظ اجل٤مر وسمذل اعم٤مل واسمتٜم٤مء اعمح٤مُمد
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سمؾ ٟمح٤مئز  ،ف وومٙمرشمف ومال يتٕمٚمٛمقن وٓ يت٠مدسمقنسمٕم٘مٚمف، ويًتخرضمف سمٗمٓمٜمت

 1"ُم١مدسم٦م وقم٘مقل قم٤مروم٦م 

ويمام عمّح أدوٟمٞمس  ،يمذًمؽ قمؼّم طمْمقر اًمتِمٌٞمف قمـ هذه اخلّم٤مئص

سمؾ إّن اًمقاىمٕمّٞم٦م يم٤مٟم٧م ٓ  ،سم٠مّن اًمٗمٙمر يم٤من ٓ يزال قم٤مًم٘م٤م سم٤معم٤مدّي٦م واحلًّٞم٦م

 ذًمؽ اًمقاىمع اًمذي يتٛمٔمٝمر هلؿ ،شمزال شمًٌط ؾمٚمٓم٤مهن٤م قمغم اًمٕم٘مؾ اًمٕمريب

طم٥ًم ُم٤م  ،وهذا ٓ يٜمٗمل ووٕمف ذم ىم٤مًم٥م جم٤مزي ،سمح٥ًم رؤيتٝمؿ ًمف

وُمـ يريد أن يرصد شمٓمّقر  ،وقم٘مٚمّٞم٦م اًمٕمرب شمتجغّم ذم أدهب٤م ،يروٟمف ومٞمف

اًمٗمٙمر اًمٕمريب واإلؾمالُمل ًمٞمس قمٚمٞمف إٓ ُم٤ًمءًم٦م ٟمّمقص اًمٚمٖم٦م وأضمقد 

ٟمّمقصٝم٤م سم٤مًمّدرضم٦م إومم ُم٤ميم٤من شمٜمزيال سم٤مًمقطمل ذم اخلٓم٤مب اإلهلل أو 

إذا يم٤مٟم٧م قم٘مٚمٞم٦م إُّم٦م وُمزاضمٝم٤م  "و  ،ذم اخلٓم٤مب اإلٟم٤ًمينؿمٕمرا وأدسم٤م 

وومٚمًٗمتٝم٤م يتجغّم يمثػم ُمٜمٝم٤م ذم ٟمٔم٤مُمٝم٤م اًمٚمٖمقي وظمّم٤مئص شمريمٞمٌٝم٤م 

وهٜمدؾم٦م سمٜم٤مئٝم٤م وم٢مّن اًمتٕمّٛمؼ ذم دراؾم٦م هذه اًمٙمٞمٗمٞم٤مت يٙمِمػ ًمٜم٤م اًمٙمثػم 

شمزال ذم دراؾم٤مشمٜم٤م ُمقوققم٤م ُمـ هذه اًمٓم٤ٌمئع وشمٚمؽ اًمٗمٚمًٗم٦م اًمتل ُم٤م

 . 2"ُمٖمٚم٘م٤م

                                                           

 .47،ص2004 1أبو حيان التوحيدي،اإلمتاع والمؤانسة،دار الكتاب العربي بيروت لبنان،ط  1
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ٜمٌقّي٦م ٜم٤م إمم اًم٘مرٟملم اًمٚمذيـ يًٌ٘م٤من اًمٌٕمث٦م إمم زُمـ اًمٌٕمث٦م اًموم٢مذا شم٘مّدُم

واعمٚمٙم٤مت اًمٕمرسمّٞم٦م  ،، وضمدٟم٤م اًمِمٕمر اًمٕمريب يّمؾ اًم٘مّٛم٦م واًمّذروةاعم٤ٌمريم٦م

وشمٗمّٝمؿ  ،اًمٚمٖمقي٦م واًمٌالهمّٞم٦م ىمد هّٞمئ٧م سم٠مؾم٤ٌمب إهلٞم٦م ًمتٚمّ٘مل اًمّذيمر احلٙمٞمؿ

إّٟم٤م إذا و ،ُمٕم٤مٟمٞمف ومٞمالُمس اإليامن احلؼ ُمٜمٝم٤م ؿمٖم٤مف اًم٘مٚم٥م ومٞمتٛمّٙمـ ُمٜمٝم٤م

 ،أًم٘مٞمٜم٤م ٟمٔمرة قمغم ؿمٕمر هذه اعمرطمٚم٦م ؾمٜمجد اعم٘مّدُم٦م اًمّٓمٚمٚمّٞم٦م شمؼمز ًمٚمٕمٞم٤من

وهل ُم٘مّدُم٦م ووم٤محت٦م جم٤مزي٦م شمٗمتح أسمقاب اًم٘مقل قمغم أؿمج٤من اًمٗمرىم٦م 

٤مم اخل٤مًمٞم٦م اًمتل يمتٌٝم٤م اًمزُمـ قمغم ُم٤م وشم٨ٌم ؾمحر اعمقّدة وإيّ  ،اعم٤ميضو

ًمٕملم قمًك ؿمخص ُمـ آصم٤مر اًمدي٤مر وقمغم اًمرؾمؿ اعمْمٛمحؾ اًمذي شمتٌّٞمٜمف ا

إمم اُمرئ اًم٘مٞمس اؾمتٛمع  ،أن دمد ؿمٞمئ٤م ُمـ زهقه٤م اًمٖم٤مسمر وومرطمٝم٤م اعمٜمدصمر

 اًمٙمٜمدي يٜمِمد : 

 اــــليّن أكادي إذ أـّؾؿ أخرش    أمل تسلل افربع افؼقاء بعسعسا    

َعفِدكا    ـَ شا    َؾَؾق َأنَّ َأهَؾ افداِر ؾقفا   َوَجدُت َمؼقاًل ِظـَدُهؿ َوُمَعرِّ

ُؿ       َفقافِـَل َحؾَّ احَللُّ َؽقًٓ َؾَلفَعساــــَأكـل َؾال ُتـؽِروين إِكَّ  ـُ  ا ذا

ُض شاَظًة     ـُبَّ      َؾنِّما َتريـل ٓ ُأَؽؿِّ ّٓ َأن َأ ـَ افَؾقِؾ إِ  ـَلكَعساؾَ ِم

َبـ  اــاِذُر َأن َيرَتدَّ دائل َؾُلكَؽسُأح   ـل دائل افَؼديُؿ َؾَغؾَّسا       َتَلوَّ

ذو ظم٤مصٞم٦م إٟم٤ًمٟمّٞم٦م ًمف إُمٙم٤مٟمٞم٦م إرضم٤مع  وهق ،وم٤مًمّٓمٚمؾ يِمّخص

شمٕم٘مد ومٞمف اًمٚمٖم٦م  ،واًمٓمٚمؾ ظمؼمة ٟمٗمًّٞم٦م قمٜمد اًمِم٤مقمر اجل٤مهكم ،اجلقاب
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وشمٜم٩ًم ومٞمف ُمٜم٤مزع اعمج٤مز ُمـ يمؾ ُمًٚمؽ ًمٞمٖمدو ٟمًٞمج٤م ُمـ  ،ُمٕم٤مىمد احلٞم٤مة

وًمٞمس اًمّٓمٚمؾ رُمزا  ،اًمٕمقاـمػ سملم اًمّذيمرى وإمل واحلٜملم وإُمؾ

وم٤مُمرؤ  ،احلٞم٤مة واًمزُمـ ٦م ًمذيمرىٕمّدى ًمٞمٙمقن ُمٕم٤مدًم٦م اظمتزاًمٞمسمؾ يت ،وم٘مط

٦ٌّم ،اًم٘مٞمس ي٤ًمئؾ اعمقوع واعمٗمتتح  ،ومٞمٌٕم٨م ؾمٙمقشمف قمغم ذيمرى إطم

وي٘مقد اًمرطمٚم٦م ويٌٕم٨م   دوُم٤م هق اخلٞمط اًمذي يًح٥م اًمذيمرىاًمّٓمٚمكم

إّٟمف ؾمحر اعمج٤مز ذم يمؾ سمٞم٤من  ،قمغم احلامؾم٦م ويًتزيد اجلقاد ذم قمٓم٤مئف

حر، ي٘مقل اًمديمتقر حم ،يدظمٚمف ًّ حمّٛمد أسمق ّٛمد وُمـ اًمٌٞم٤من يٙمقن اًم

وىمد همٗمؾ سمٕمض اًمّدارؾملم قمـ إدراك ـمٌٞمٕم٦م "ُمقؾمك ذم هذا اًمِم٠من : 

ج٤مز واخلٞم٤مل اًمتل اعمقىمػ اًمٜمٗمز ذم ُم٤ًمءًم٦م إـمالل وقمـ ـمٌٞمٕم٦م اعم

 ،..وم٤مٕـمالل واًمّدُمـ ًمٞم٧ًم ذم وضمداٟمف ُمّٞمت٦م رايمدة.شمّم٤مغ ومٞمف صقره

سمحٜمٞمٜمف ّٕن اًمِم٤مقمر طملم ي٘مٌؾ قمٚمٞمٝم٤م  ،وإّٟمام هل ؿمقاظمص أطمٞم٤مء

 .1"٤مٟمف يذهؾ قمـ طم٘مٞم٘متٝم٤موضمٞمِم

ي٤ًمئؾ اًمدي٤مر ذم ُمٓمٚمع يتج٤موز طم٘م٤مئؼ  ،وهذا اًمٜم٤ّمسمٖم٦م اًمذسمٞم٤مين        

هذا طمّد اعمٕمجؿ  ،اًمٚمٖم٦م اًمتل شمٜمٙمر أن يقضّمف اخلٓم٤مب إمم اًمدي٤مر واًمّٓمٚمؾ

ـّ ـمقر اعمج٤مز ي٠مسمك إٓ  ،ذم شمقاصؾ قمالىم٤مت اًمؽميمٞم٥م سملم قمٜم٤مسه وًمٙم

ًمقاىمع يمام شمتجغّم ًمٚمِم٤مقمر شمٕمؼّم قمـ فمقاهر ا ،أن يّمٜمع دًٓم٦م ومقىمّٞم٦م
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أًمٞمس اًمرسمع واًمدي٤مر واًمّٓمٚمؾ واًمرؾمقم ىمد ؿمٝمدوا ُمرُمر احلٌٞم٥م  ،طم٘م٤مئؼ

ذم رواطمف وهمدّوه ؟ أًمٞمس اًمّٓمٚمؾ ؿم٤مهدا قمغم ـمٗمقًم٦م اعمرء ؟ أمل يٙمـ 

هذه اًمرؾمقم يقُم٤م  اًمٌٙم٤مء واًمٗمرح واًمنور؟ أمل شمٙمـ اًمّرسمع ُمقوع

ئؼ ؿمٕمقرّي٦م قم٤مـمٗمّٞم٦م ُمٙم٤مٟم٤م ّٕول ىمٌٚم٦م واسمت٤ًمُم٦م وحتّٞم٦م ؾمالم؟ إهّن٤م طم٘م٤م

ٓ شمًتٓمٞمع احل٘مٞم٘م٦م اًمٚمٖمقّي٦م محٚمٝم٤م ومٞمٙمقن هل٤م  ،وهل ُمـ فمقاهر اًمقاىمع

ٟمّمٞم٥م ُمـ اًمتخٞمٞمؾ اًمذي ٓ ٟمًتٓمٞمع مجع حلٛمتف وؾمداه إٓ سمٙمٞمٛمٞم٤مء 

شمًٛمح ًمٙمؾ ٟم٘مٞمض وقمٛمٚمّٞم٦م هرُمًّٞم٦م صمالصمّٞم٦م اًمٕمٔمٛم٦م ؾمحر  ،اعمج٤مز

 هذا صقت اًمٜم٤مسمٖم٦م يروي :  ،سم٤مًمتآًمػ ُمع ٟم٘مٞمْمف

 افُِػ إََبدِ شـاِء َؾافَسـَِد       َأؿَقت َوضاَل َظَؾقفا ـــبِافَعؾق يا داَر َمقَّةَ 

 َوَؿػُت ؾقفا ُأَصقالكًا ُأشائُِؾفا       َظقَّت َجقابًا َوما بِافَربِع ِمـ َأَحدِ 

ومٗمٞمؿ ٟمداء اجلامد؟ مج٤مد أىمقى وم٠ميـ ؾم٤ميمٜمقه؟  ،اًمٜمّداء ٟمداء احلل

ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ويم٠مّن اًمٕمريب وـم٤مل قمٚمٞمف اًمزُمـ واًمزُمـ ىمّقة ىم٤مهرة ًمإلٟم٤ًمن 

ُمع هذا  "اإلٟم٤ًمن ذم ظمن"ٗمٓمرشمف اًمتل ومٓمره اهلل قمٚمٞمف أّن قمرف سم

ٟمداء اًمدي٤مر أيم٤من جم٤مزا ُمرؾمال أو اؾمتٕم٤مرة أو دم٤مهؾ قم٤مرف يٌ٘مك  ،اًمزُمـ

 ،٘م٦م ُمع احل٤ًمؾمّٞم٦م اًمٕم٤مـمٗمّٞم٦ميمٞمٛمٞم٤مء شمّمٜمع إيمًػم اجلامًمّٞم٦م اًمِمٕمرّي٦م ُمتٕم٤مٟم

وم٤مًمّرضمؾ مل ير ذم  ،يدرك ّها سمٚمٞمٖم٤ماًمٜم٤مفمر إمم ٟم٦ًٌم اًمّدار إمم ُمّٞم٦م  وإنّ 

ومٖمدت اًمدار دون رضم٤مل وٟم٤ًمء وصٌٞم٤من وظمدم إهّن٤م عمّٞم٦م  ،اًمدار ؾمقاه٤م
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ومٝمؾ  ،ًمٞمس ومٞمف ؾمقى ُمٞم٦ّم ،يمذًمؽ اًم٘مٚم٥م اًمذي سملم ضمقاٟمحف ،وطمده٤م

ٟمداء اًمّدار ؾمقى ٟمداء اًم٘مٚم٥م اًمذي شمًٙمٜمف طمٌٞم٦ٌم ومّتش قمٜمٝم٤م ومٞمف ومٚمؿ 

وم٤مًمذيمرى  ،قمغم اًمذيمرىجيده٤م شمراه٤م أيـ رطمٚم٧م ؟ وُمتك شمٕمقد؟ ومٞمٕمٞمش 

أٓ ٟمٕمٞمش ٟمحـ قمغم ذيمرى ذًمؽ اًمٕم٤ممل اًمٕمٚمقي  ،شمٙمٗمل اإلٟم٤ًمن ًمٞمٕمٞمش

عم٤ّم طمّرم رضم٤مل  ،اًمذي قمِمٜم٤م ومٞمف يقُم٤م ؟ يمٞمٛمٞم٤مء همري٦ٌم أٟم٧م أهّي٤م اعمج٤مز

اًمذيـ يٕمتؼمون أٟمٗمًٝمؿ ويمالء اًمنمع اًمديـ )اعمًٚمٛملم/اًمٖمرب ( 

حر ًّ قمدل  وشمزُّمتقا ذم طمٙمؿ مم٤مرؾم٦م اًمٙمٞمٛمٞم٤مء وشمقضّمًقا ُمٜمٝم٤م اًم

ومٖمّٓمقا  ،اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞمقن ُمـ ؾمحر اعمقاد واخلّم٤مئص إمم ؾمحر اًمٙمالم

يٗمّمح إذا يم٤من قمٜمدك  ،ومٝمق يمٞمٛمٞم٤مء ُمـ ٟمقع قمجٞم٥م ،ُم٘م٤مصدهؿ سم٤معمج٤مز

وهلذا ٟمجد  ،ويقهمؾ ذم اًمن إذا مل شمٙمـ ُمـ أهؾ اًمٗمتح ،ُمٗمت٤مطمف

اعمتّمّقوم٦م ٓ يٙمتٗمقن سم٤معمج٤مز سمؾ يذهٌقن سمف إمم اإلؿم٤مرة واإلؿم٤مرة أسمٕمد 

وأىمرب ُمٜمف إمم احل٘مٞم٘م٦م ذم رطمٚم٦م حتّقل إيمًػم ذم اًمزُمـ ُمـ اعمج٤مز 

 وم٤مقمتؼم.

إّن قمٍم اجل٤مهٚمّٞم٦م ؿمٝمد اًمّمقر واعمج٤مزات واًمتِمٌٞمٝم٤مت أضمغم ُم٤م 

واٟمٔمر إمم ىمقل اًمِماّمخ ذم وصػ ىمقؾمف طملم يم٤مٟم٧م قمقدا  ،شمٙمقن وأروع

 رـم٤ٌم سمؾ ٓشمزال ذم إرض ُمٖمروؾم٦م : 

 ؽقؾفا متالحزُ  كؿت دم مؽان ــّفا واشتقت بف       ؾام دوّنا مـ
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 ـاهلا وهق بارزُ ب ويابس       ويـغّؾ حتك كزال يـجق ـّؾ رضؾام

 ؾؾاّم اضؿلّكت دم يديف رأى ؽـك        أحاط بف وازوّر ظّؿـ حياوزُ 

 ،هذه اًم٘مقس وهل ٓ شمزال قمقدا ُمٜمٖمرؾم٤م ٟم٤مُمٞم٤م ذم أرض شمٙمٜمّٝم٤م

ـّ ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ،ختٗمٞمٝم٤م وحتتٗمل سمقضمقده٤م ومٞمٝم٤م  وم٤مٕرض أّم وهل يمٜم٤مٟم٦م شمٙم

وم٤مؾمتقت هذه اًم٘مقس ) عم٤ّم يم٤مٟم٧م قمقدا ُمٖمروؾم٦م ذم  ،قم٤مضمال أو آضمال

إرض ( وهٜم٤م جم٤مز سم٤مرز ذم اقمت٤ٌمر ُم٤م ؾمٞمٙمقن قمٚمٞمف هذا اًمٕمقد اعمٖمروس 

هب٤م  ت ُمّدت ؾمٚمٓم٤مهن٤م ومتّٙمٜم٧م وقمٚم٧م وطمّػ واؾمتق ،ذم إرض

اًمّرـم٥م واًمٞم٤مسمس وم٘مد يم٤مٟم٧م ذم ُمٙم٤من قمزيز اؾمتقت ومٞمف وُمّدت 

عم٤ّم أؾمٙمٝم٤م وهل قمقد  ،٠مّٟم٧م ذم يديف رأى همٜمكوعم٤ّم اـمٛم ،ومٜم٤مهل٤م ،ؾمٚمٓم٤مهن٤م

ويم٤مٟم٧م  ،عم٤ّم يم٤مٟم٧م قمقدا سملم يديف ،ـمري رأى أّٟمف ؾمٞمٌٞمٕمٝم٤م ويٜم٤مل اعم٤مل

اًمتٜم٤مؾم٥م سملم ُمآٓت  اٟمٔمر يمٞمػ يٙمقن ،اًمٞمدان ـمري٘م٤م ًمٚمامل رأى اًمٖمٜمك

وؾمؽمى  ، قمـ احل٘م٤مئؼ اًمِمٕمقري٦م واًمٕم٘مٚمّٞم٦م قمٜمد اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦ماعمج٤مز اعمٕمؼّم 

ٓ شمداٟمٞمٝم٤م ىمّٛم٦م أظمرى قمٜمدُم٤م ٟم٠ميت إمم اًمذيمر يمٞمػ يٌٚمغ اًم٘مّٛم٦م اًمتل 

ومٝمذه اًم٘مقس ) اًمٕمقد سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م ؾمٞمٙمقن قمٚمٞمف( ؾمتدر قمٚمٞمف  ،احلٙمٞمؿ

يمٞمػ يرى اًمٖمٜمك حيٞمط سمف ؟ ُم٤م اًمٖمٜمك  ،وم٤مًمٖمٜمك ؾمٞمحٞمط سم٤مًم٘مّقاس ،اعم٤مل

قمٜمده ؟ ذه٥م ؟ أم سمْم٤مئع ؟ أم ...؟ إّن اًمٖمٜمك ٓ ي٘متٍم قمغم اعم٤مل وًمٙمٜمّف 

واًمٖمٜمك ذم ىمّمٞمدة اًمِمامخ حيٞمط  ،٤ًمن ومٞمًتٖمٜملٟمتٞمج٦م عم٤م حيّمؾ سمٞمد اإلٟم
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إّن اًمّرضمؾ ٓ يرى فمقاهر اًمقاىمع ىمط سمؾ يرى  ،سمّم٤مطم٥م اًم٘مقس

واًمٖمٜمك حتٞمط  ،ومٝمق جيري شم٠مويالت عم٤م ؾمٞمٙمقن قمٚمٞمف ووٕمف ،ُمآٓهت٤م

هٙمذا يٗمٕمؾ اعمج٤مز ومٕمٚمف ويّمٜمع اًمّٓمٚمًؿ اًمٙمقين قمغم  ،أؾم٤ٌمسمف سم٤مإلٟم٤ًمن

يمذًمؽ يم٤من اعمج٤مز  ،رة اًمٚمٖم٦مرؤي٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦م ٓ متٚمؽ ُمـ اعمٕمروم٦م ؾمقى ومٓم

ورهم٦ٌم ذم اؾمتجالء طم٘مٞم٘م٦م فمقاهر  ،ذم اجل٤مهٚمٞم٦م يٕمٙمس ومٓمرة ًمٖمقّي٦م

 ،إلٟم٤ًمن يرهم٥م ذم اعمٕمروم٦م ي٠ًمل ويٌح٨م قمًك أن جيد ضمقاسم٤م ،اًمقاىمع

وًمذًمؽ  ،ويم٤مٟم٧م ىمّم٤مئد اجل٤مهٚمٞم٦م أؾمئٚم٦م مل جيد أهٚمٝم٤م أضمقسم٦م عم٤م يروُمقٟمف

ؾ اجلقاب ذم ويم٤من اًمٗمٝمؿ ي١مضّم  ،يم٤من اعمج٤مز ؾم١مآ يًتدقمل اًمٗمٝمؿ

ٟمجد اعمج٤مز يّمٜمع  ،وًم٘مّقة اعمٚمٙم٦م اًمٚمٖمقّي٦م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ،هم٤مًم٥م إطمٞم٤من

وم٤معمٝمٚمٝمؾ يٌٙمل يمٚمٞم٤ٌم وىمد ُم٤مشم٧م اًم٘مٌٞمٚم٦م سمٛمقت  ،اًمٔمقاهر اًمقاىمٕمّٞم٦م

وهق  ،ف سمٕمد ُمـ ُم٤مت ومٝمؿ ذم ٟمٔمره أُمقات سمٕمد أظمٞمفومال هيٛمّ  ،يمٚمٞم٥م

 ،واعمج٤مز وٛمـ ُمٚمٙم٦م اًمٚمٖم٦م قمٜمدهؿ ٓ يٗم٤مرىمقٟمف ،أظمر رهلم اعمقت

وقمالىم٤مشمف هل قمالىم٤مت شمًٛمق قمغم قمالىم٤مت قمٜم٤مس اعمٕمجؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م 

وًمٙمٜمّٝم٤م شمٜمجح ذم شمٙمقيـ شمآًمػ سملم اعمتٜم٤مىمْم٤مت طمتك شمٖمدو  ،اًمٚمٖمقي٦م

قمغم قمٙمس ُم٤م  ،سمٗمٕمؾ ىمّقة ًمٖمقي٦م ومٓمري٦م هل طم٘مٞم٘م٦م اًمٔم٤مهرة ذم اًمقاىمع

ؾمٜمٚمحٔمف ذم اًمٕمٍم اًمٕم٤ٌمد أيـ ٟمجد اًمٕم٘مؾ اًمِمٕمري اًمٕمريب ي٘مٞمؿ 

وي١مًّمػ سملم اعمتٜم٤مىمْم٤مت سمِمٙمؾ ص٤مرخ وًمٞمس  ،ًمٗم٤متاًمتٜم٤مىمض سملم اعمتآ



78 

طمتك يم٠مّٟمف اًمٓمٌٞمٕم٦م ُم٤مصمٚم٦م أُم٤مم  آٟمًج٤ممسمِمٙمؾ ه٤مدئ وُمٜمًجؿ هم٤مي٦م 

 هٙمذا ٟم٘مرأ ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمٕمٍم اجل٤مهكم سمٕمٞمقن اعمج٤مز .  ،اًمٕمٞم٤من

 : كزول افؼرآن افؽريؿ وبالؽة ادجاز 

 وه٤مهق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يٜمزل قمغم ٟمٌّٞمٜم٤م حمّٛمد صغم ،وي٠ميت زُمـ اًمٌٕمث٦م

وه٤م هل اًمٕمرب شمٓم٤مًمع ضمديدا ُمـ اًمٌٞم٤من ٓ قمٝمد هل٤م سمف  ،اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ

سمٞم٤من احل٘مٞم٘م٦م  ،واًمٕمرب شمًٛمع هلذا اًمٌٞم٤من ،إّٟمف يمالم اهلل شمٕم٤ممم ،ُمـ ىمٌؾ

ؾمٚمٞم٘م٦م ًمٖمقّي٦م  ويمّؾ قمريب يٛمٚمؽ ،قمٝمؿ ُمـ ىمٌؾاإلهلّٞم٦م اًمتل مل شمٓمرق أؾمام

هّن٤م ًمٖمتٝمؿ إ ،ؾمٚمٞمٛم٦م ذم ذًمؽ اًمزُمـ أي٘مـ أّن هذا ًمٞمس ذم ُمًتٓم٤مع اًمٌنم

أيـ يمّؾ  ،وه١مٓء ؿمٕمراؤهؿ وهذا ؿمٕمرهؿ وهذه ظمٓمٌٝمؿ وُمٜم٤مومراهتؿ

هذا ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ؟ ًم٘مد ؾمام وقمال وىمٝمر وفمٗمر وحتّدى وأقمجز 

ومٕمجزوا ومٙم٤من اًمًالح سمٞمٜمٝمؿ وسملم رؾمقًمٜم٤م  ،ومٚمؿ يٌؼ هلؿ ُمدار طمّج٦م

اًمٌٞم٤من اًم٘مرآين  ،وم٤مٟمتٍم وٟمٍمه اهلل ،اعمّمٓمٗمك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ

وسم٤مهلدى اًمرسم٤مين يّمٜمع اًمٜمٍم  ،ًمٜمٍم ذم اعمٜم٤مفمرة اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٌٞم٤مٟمٞم٦ميّمٜمع ا

 ذم اعمٕمريم٦م .

وىمد ـمٚمع قمٌد اًم٘م٤مهر اجلرضم٤مين رمحف اهلل قمغم اًمٌالهمٞملم سمٜمٔمرّي٦م 

ًمٞمس وم٘مط ذم  ،اًمٜمّٔمؿ اًمتل شمٙمِمػ أهار مج٤مًمٞم٦م وشمٗمّقق اًم٘مرآن اًمٙمريؿ
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 ،اًمِمٕمرّي٦م إذا يم٤من اًمٜمّٔمؿ ّه  "و  ،اًم٘مرآن سمؾ شمتٕمّداه ٟمحق اًمٜمص اًمِمٕمري

  1"ومام يٙمقن ّه اًمٜمّٔمؿ ؟ إّٟمف يمام جيٞم٥م اجلرضم٤مين : اعمج٤مز 

ـ قمٚمؿ وي٘مقل ذم ذًمؽ قمٌد اًم٘م٤مهر اجلرضم٤مين ذم أهار اًمٌالهم٦م ُم

إن مل ٟم٘مؾ يمّٚمٝم٤م ُمتٗمّرقم٦م قمـ  ،إّن حم٤مؾمـ اًمٙمالم ذم ُمٕمٔمٛمٝم٤م ": اًمٌٞم٤من

 2"وأدواشمف وراضمٕم٦م إًمٞمٝم٤م  صٜم٤مقم٦م اعمج٤مز

وهل٤م ؾمٌؾ سمٞم٤مٟمٞم٦م  ،٤مئؼ إهلٞم٦م يمؼمىعم٤ّم ٟمزل اًم٘مرآن ؾمٛمٕمقا ومٞمف طم٘م

شمٕمرض ُمـ ظمالهل٤م شمٚمؽ اعمٕم٤مين اجلٚمٞمٚم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وعم٤ّم يم٤مٟم٧م احل٘م٤مئؼ 

اًم٘مرآٟمٞم٦م ص٤محل٦م ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمامد اًمنميٕم٦م 

إذ ُمـ ُم٘م٤مصده٤م اًم٤ًمُمٞم٦م أن شمٙمقن قمغم اشمّم٤مل دائؿ سم٤محلٞم٤مة  ،اخل٤ممت٦م

ؾمتٜم٤ٌمط وآضمتٝم٤مد وشمٓمّقراهت٤م وهذا ي٘متيض ومتح أسمقاب ٟمّمقصٝم٤م ًمال

اًمٗمٝمؿ، وصم٤مٟمٞم٤م شمٕمقيد اًمٕمٚمامء ومحٚم٦م اًم٘مرآن واًمٕمٚمؿ اًمنمقمل وقمٚمؿ  وإٟمت٤مج

اًمٌٞم٤من قمغم اًمتدسّمر واًمتٜم٘مٞم٥م واًمٌح٨م وهذا ؾم٥ٌم وضمقد اعمتِم٤مسمف ذم 

اًم٘مرآن قمغم رأي اًمّٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ذم اًمتحرير واًمتٜمقير عم٤ّم أظمذ ذم 

٤مسمف ذًمؽ اًمذي مل ُمـ آل قمٛمران، وىمد ذيمر ُمراشم٥م اعمتِم 7شمٗمًػم أي٦م 

وضمٕمؾ اعمتِم٤مسمف قمنم ُمراشم٥م  ،جيزم ومٞمف أطمد سمٛمٕمٜمك وشمرك ًمالطمتامٓت

                                                           

 .46م، ص : 1989، 2أدونيس، الشعريّة العربّية، دار اآلداب، ط 1
 .26عبد القاىر الجرجاني، أسرار البالغة، ص :  2



82 

واعمرشم٦ٌم اًمتل شمٕمٜمٞمٜم٤م ٟمحـ ذم ُم٘م٤مُمٜم٤م اًمٙمريؿ هذا هل اعمرشم٦ٌم اخل٤مُم٦ًم  

ظم٤مُمًتٝم٤م : جَم٤مزات ويمٜم٤مي٤مت ُمًتٕمٛمٚم٦م ذم  "واًمث٤مُمٜم٦م اًمتل ي٘مقل قمٜمٝم٤م :

ؾ قمٚمٞمٝم٤م ذم ضم٤مٟم٥م إّٓ أّن فم٤مهره٤م أوهؿ ُمٕم٤مين ٓ يٚمٞمؼ احلٛم ،ًمٖم٦م اًمٕمرب

اهلل شمٕم٤ممم : إلؿمٕم٤مره٤م سمّمٗم٤مت خت٤مًمػ يمامل اإلهلٞم٦م، وشمقىّمػ ومريؼ ذم 

واًمًامء سمٜمٞمٜم٤مه٤م  }[  48] اًمٓمقر :  {وم٢مّٟمؽ سم٠مقمٞمٜمٜم٤م  }ٟمحق:  ،حمٛمٚمٝم٤م شمٜمزهي٤مً 

[ .... و  27] اًمرمحـ :  {ويٌ٘مك وضمف رسّمؽ  }[  47] اًمذاري٤مت :  {سم٠ميٍد 

 ،ومٔمٜمّقا اًمٙمالم هب٤م ُمتِم٤مهب٤مً  صم٤مُمٜمتٝم٤م : أؾم٤مًمٞم٥م قمرسمٞم٦م ظمٗمٞم٧م قمغم أىمقام

: اًمِمقرى] {ًمٞمس يمٛمثٚمف رء }قًمف شمٕم٤ممم:وهذا ُمثؾ زي٤مدة اًمٙم٤مف ذم ىم

] اًمٜم٤ًمء :  {خي٤مدقمقن اهللَّ وهق ظم٤مدقمٝمؿ  }وُمثؾ اعمِم٤ميمٚم٦م ذم ىمقًمف :  [ 11

ومٞمٕمٚمؿ اًم٤ًمُمع أّن إؾمٜم٤مد ظم٤مدع إمم وٛمػم اجلالًم٦م إؾمٜم٤مد سمٛمٕمٜمك  [ 142

 اًمتحرير واًمتٜمقير ( ،هر سمـ قم٤مؿمقر) اًمٓم٤م "جم٤مزي اىمتْمتف اعمِم٤ميمٚم٦م ...

وىمد أدرك اًمٕمرب  ،إذن وم٘مد يم٤من اعمج٤مز ؾمٌٞمال ًمٚمح٘م٤مئؼ اًمٙمؼمى

وىمد ُم٤مرؾمقا هذا  ،ذًمؽ ّٕن ومٓمرهتؿ اًمٚمٖمقّي٦م أظمذهتؿ إمم هذا إُمر

وًمذًمؽ  ،اًمٜمقع ُمـ آؾمتٚمزام وآؾمتٜم٤ٌمط واًمقصقل إل اًمدًٓم٦م واًمٗمٝمؿ

ؾمٛمٕمقا هل٤م ؿمٝمٞم٘م٤م وهل  وإذا ُأًم٘مقا ومٞمٝم٤م "عم٤ّم ؾمٛمٕمقا آي٤مت ُمـ ُمثؾ : 

٤م ؾمٙم٧م قمـ ُمقؾمك وعمّ "وىمقًمف شمٕم٤ممم :  "ز ُمـ اًمٖمٞمظ شمٙم٤مد متٞمّ  ،شمٗمقر

وهؿ اًمذيـ  ،يم٤مٟم٧م اًمدًٓم٦م ُمٌّٞمٜم٦م ذم ومٝمقُمٝمؿ "اًمٖمْم٥م أظمذ إًمقاح 
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ورأوا اًمٚمٞمؾ مجال يتٛمّٓمك سمّمٚمٌف ويردف  ،يمّٚمٛمقا اًمدي٤مر وؾم٤مءًمقه٤م

 وآظمر شمٙمّٚمٛمف اًمقطمش وذاك يٕمرف ُمِم٤مقمر ،أقمج٤مزا ويٜمقء سمٙمٚمٙمؾ

ًمٙمـ اًم٘مرآن ارشمٗمع وقمرض احل٘م٤مئؼ  ،ومرؾمف ومٞمٙمّٚمٛمف ويٌّثف اًمِمٙمقى

وم٤محل٘م٤مئؼ اإلهلٞم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ّٕن اخل٤مًمؼ  ،اإلهلٞم٦م وًمٞمس طم٘م٤مئؼ فمقاهر اًمقاىمع

وُمٔم٤مهر اًمٓمٌٞمٕم٦م وآي٤مت ظمٚم٘مف وقمـ هق ُمـ يتٙمّٚمؿ قمـ إرض واًمًامء 

وهذا هق اًمّمٌح يتٜمّٗمس ومٞمخٞمّؾ إًمٞمؽ هذه احلٞم٤مة  " ،ُمِم٤مقمر إؿمخ٤مص

اهل٤مدئ٦م اًمتل شمٜمٗمرج قمـ صمٜم٤مي٤مه وهق يتٜمّٗمس ومتتٜمّٗمس ُمٕمف احلٞم٤مة اًمقديٕم٦م 

   1"ويدب اًمٜمِم٤مط  ذم إطمٞم٤مء قمغم وضمف إرض واًمًامء

هٙمذا رآه٤م اًمٕمرب وهٙمذا متّثٚم٧م صقرة احل٘مٞم٘م٦م يمام جيدوهن٤م ذم 

 ،طم٘مٞم٘م٦م فمقاهر اًمقاىمع، وُمٕمراج اًمًٚمقك إًمٞمٝم٤م وشمّمقيره٤م هق اعمج٤مز

ـ ذم ٟمقع احل٘مٞم٘م٦م اًمتل يٕمروٝم٤م اًمٗمرق سملم اعمج٤مزيـ ذم ٟمٔمري يٙمٛم

وم٤معمج٤مز قمٜمد اإلٟم٤ًمن يٕمرض طم٘مٞم٘م٦م فمقاهر  ،واًمدًٓم٦م اًمتل شمًتٜمٌط ُمٜمف

واعمج٤مز اًم٘مرآين يٕمرض احل٘م٤مئؼ اإلهلٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م  ،اًمقاىمع آطمتامًمّٞم٦م

 اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ّٕن ظم٤مًمؼ اًمٙمقن هق اًمٕمٚمٞمؿ هب٤م.
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 :ادجاز دم ساع افعؼقدة و حرب افسالح واحلب 

ٞم٤مة جم٤مزا سملم وّٗمتلم ؟ أًمٞم٧ًم اًمٚمٖم٦م جم٤مزا سملم اًمروح أًمٞم٧ًم احل      

واًمٕم٤ممل ؟ إّن اًمٕم٤ممل اًمٙمٌػم اًمذي ٟمٕمٞمش ومٞمف جم٤مزات سملم قمقامل صٖمرى ن 

وأين ؾمٌٞمؾ  ،واًمذيمل هق ُمـ حيًـ ومٝمؿ اًمٕمالىم٤مت سملم هذه اعمج٤مزات

وهٙمذا قمرف اًمٕمرب  ،ًمٗمٝمؿ ًمٕم٦ٌم جم٤مزات احلٞم٤مة أن ٟمت٘مـ جم٤مزات اًمٚمٖم٦م

م هق جم٤مز/ضمن اًمٜمج٤مة سملم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م آظمت٤ٌمري وم٤مإلؾمال ،احل٘مٞم٘م٦م

وُمـ وىمع ذم إؿمٙم٤مل وشمرّدد سملم احلؼ  ،وسملم قم٤ممل أظمرة آقمت٤ٌمري

يمذًمؽ  ،واًم٤ٌمـمؾ واًمتٌس قمٚمٞمف إُمر اخّتذ ـمريؼ اعمج٤مز ومقصؾ إمم احلؼ

ريم٥م يمٕم٥م سمـ زهػم ىمّمٞمدشمف طمتك سمٚمغ احلؼ أُم٤مم اًمرؾمقل صغم اهلل 

 قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ.

 قُل ــــــا مَل ُُيَز َمؽبــَؼؾبل افقَقَم َمتبقُل       ُمَتقٌَّؿ إِثَرهباَكت ُشعاُد ؾَ 

ُـّ َؽضقُض افَطرِف َمؽحقُل  ّٓ َأَؽ  َوما ُشعاُد َؽداَة افَبِغ إِذ َرَحؾقا       إِ

هبذه اًم٘مّمٞمدة يم٤من دظمقل يمٕم٥م إمم اإلؾمالم سملم يدي رؾمقل         

سم٦م رؾمقل اهلل روقان اهلل وسملم صح٤م ،اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف وؾمّٚمؿ

واًمٜم٤مىم٦م وىمّمٞمدة يمٕم٥م ريض اهلل قمٜمف شمتقّزع سملم ذيمر ؾمٕم٤مد  ،قمٚمٞمٝمؿ

 وُمقىمٗمف أُم٤مم اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم.
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ُم٘مّدُم٦م يمٕم٥م مل شمٙمـ همري٦ٌم قمـ اًمٕمرب ومل شمٙمـ همري٦ٌم قمـ       

 "اًمرؾمقل وقمـ مجٞمع اًم٤ًمُمٕملم ومٛمئ٤مت اًمِمٕمراء اومتتحقا ىمّم٤مئدهؿ سمد 

 ،ٕم٤ٌم سم٤مٟم٧م ُمٜمف ؾمٕم٤مد وىمٚمٌف ُمتٌقل ؾم٘مٞمؿ ُمـ احل٥موًمٙمـ يم "سم٤مٟم٧م ؾمٕم٤مد

إهّن٤م صقرة جم٤مزّي٦م يمؼمى  ،ذاك احل٥م اًمذي مل يدم ومل يٙمـ ص٤مدىم٤م

 واؾمٛمع يمٕم٤ٌم ي٘مقل :  ،شميب ذم أقمامق اًمٗمٙمر واًمقضمدان

 ؾقاهلا خّؾة فق أّّنا صدؿت

ًمٕمٝمد اجل٤مهٚمّٞم٦م اًمذي مل يّمدق أصح٤مسمف  ،هذا احل٥م ًمٚمٕمٝمد اًم٘مديؿ

ا ؾمقى شمٜم٤مطمر ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ومل حيّ٘مؼ هلؿ ُمنموع ومٞمام وقمدهؿ ومٚمؿ جيدو

مم٤ّم ضمٕمؾ يمٕم٤ٌم يدظمؾ ذم ي٠مس يمٌػم سمٕمد أن أظمٚمٗم٧م  ،وطمدة ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ

ومل ير ٟمٗمًف إٓ ُم٘متقٓ ذم  ،ؾمٕم٤مد وسمّدًم٧م ويم٤مٟم٧م ُمقاقمٞمده٤م إيم٤مذي٥م

 ،وم٤مًم٘مّمٞمدة هل ىمّّم٦م أُمؾ وي٠مس "إّٟمؽ ي٤م سمـ أيب ؾمٚمٛمك ُم٘متقل"ىمقًمف : 

طمتك ي١مُّمؾ اًمٕمٗمق ُمـ  ،ريخ اًمِمٕمر اًمٕمريبإهّن٤م اعمٜمٗمرضم٦م إومم ذم شم٤م

ومٞمٛمدطمف ويٖمرق ذم طم٘مٞم٘م٦م صقرة  ،اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم

 : اًمرؾمقل ومٝمق ؾمٞمػ يًتْم٤مء سمف 

 إِنَّ افَرشقَل َفَسقٌػ ُيسَتضاُء بِِف       ُمَفـٌَّد ِمـ ُشققِف اهللَِ َمسؾقُل 

ٌّٝم٤م سم٤مًمًٞمػ وم٘مط ؾمٞمػ ًمٚمحؼ  ،سمؾ ويًتْم٤مء سمف ،وم٤مًمرؾمقل ًمٞمس ُمِم

وإّن  ،ىمّٛم٦م اًمتٕمٌػم اعمج٤مزي ،ؾمٞمػ ًمٚمٝمدى ومٞمف وٞم٤مء يم٤مًمّناجو
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اعمج٤مزات اًمتل ٟمجده٤م ذم ؿمٕمر اًمٕمٝمد اإلؾمالُمل شمٕم٤مٟمؼ اعمٕمٜمك اًم٘مرآين 

وم٘مد وضمدت اًمًٌٞمؾ إمم ُم٤م يم٤مٟم٧م شم٘مػ  ،ومتًتيضء سمف وشمًػم قمغم هنجف

حر ًّ ىمد وضمدت يمٞمٛمٞم٤مء اًمٖمراسم٦م اًمتل أصٌح٧م شمّمٜمع  ،قمٜمده وشمّمٗمف سم٤مًم

واًم٘م٤مرئ أو اًم٤ًمُمع هق أظمر قمٚمٞمف أن  ،قم٤مضمٞم٥مُمـ اعم٠مًمقف إيمًػم إ

 حيًـ صٜم٤مقم٦م اًمٗمٝمؿ وم٤مإلؿم٤مرات دىمٞم٘م٦م وًمٞم٧ًم ؾمٓمحّٞم٦م .

وآضمتٝم٤مد ذم اًمقصقل إمم "وي٘مقل حمّٛمد حمّٛمد أسمق ُمقؾمك :        

ّٕن  ،أىم٤ميص ُم٤م شمؽماُمك إًمٞمف أوقاء اًمدًٓم٦م أُمر أوضمٌف اًمدرس اًمٌالهمل

ومت٤مُمٝم٤م ومٞمام ًمف يم٤مٟم٧م  اًمٌالهم٦م قمٜمد اًمِمٞمخ ُمٚمّخّم٦م ذم طمًـ اًمدًٓم٦م

دًٓم٦م واًمدًٓم٦م شمٕمٜمل ـمري٘م٦م اإلسم٤مٟم٦م وهل همػم اعمدًمقل وهمػم اًمدال وإّٟمام 

هل اإلسم٤مٟم٦م قمـ اعمٕمٜمك سم٤مًمتٍميح سمدل اًمتٚمقيح أو اًمٕمٙمس أو احل٘مٞم٘م٦م أو 

 . 1"اعمج٤مز

ويم٤مٟم٧م ومّمقل احل٥م ذم اًمٕمٍم إُمقي ٟمٛمقذضم٤م ومّذا ًمٚمّمقر        

ٞملماًمِمٕمرّي٦م اعمج٤مزّي٦م قمٜمد اًمٕمِم٤مق اًمٕم ًّ ومٜمجد  ،ذريلم ُمٜمٝمؿ واحل

ودمد  ،اًمٕمذري يِمّخص اًمٌٚمقى ُمـ احل٥م وجيٕمٚمٝم٤م ُمٜم٤مزقم٤م ذم احلٞم٤مة

اًمٖمزل احلز يّمٜمع ممٚمٙم٦م اًمٚمذة ذم ىمّّم٦م جم٤مزّي٦م أيـ يًتٝمقي اعمج٤مز 
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اًمّند ًمٞمّمٌح ؿمٕمرا ُمنمسم٤م ـمري٘م٦م احلٙم٤مي٦م قمغم رأي طم٤مزم 

 1اًم٘مرـم٤مضمٜمّل.

٦ٌّم  يِمٙمق)جمٜمقن ًمٞمغم(واؾمٛمع إمم حم٥ّم              وي٨ٌم هقاضمس اعمح

ذم قمٍم هّٞم٠مت فمروومف اعمٙم٤مٟمّٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦ّم هل١مٓء طمتك ظم٤مًمٓمف اجلٜمقن 

 :اعمحٌلم أن يدظمٚمقا حمـ اًمٕمذرّي٦م

ُب        َوَشفُؿ ادَـايا ِمـ ِوصافِِؽ َأؿَرُب   َمتك َيشتَػل ِمـَؽ افُػماُد ادَُعذَّ

 ا َأؿَرُب ــَأكِت ُتدكقـل َوٓ َأكَؾال      َؾُبعٌد َوَوجٌد َواِصتِقاٌق َوَرجَػٌة       

ُعصػ فا       َتذوُق ِحقاَض ادَقِت َوافطِػُؾ َيؾَعُب ــَ ـَػِّ ضِػٍؾ َيُزمُّ  قَرةٍ دم 

 َوٓ افطَُر ذو ريٍش َيطُر َؾَقذَهُب     َؾال افطِػُؾ ذو َظؼٍؾ َيِرقُّ دِا هِبا      

ـَ َأذَهُب ؽِ ــَويل َأفُػ َوجٍف َؿد َظَرؾُت َضريَؼُف       َوفَ   ـ باِل َؿؾٍب إِػ َأي

٤ٌّم ُمـ احلٌٞم٦ٌم واعمٜم٤مي٤م شمؽمّصد ُمـ سم٤مب  ،وم٤مًمٗم١ماد ُمٕمّذب ٓ يرشمقي طم

 ،اًمقص٤مل اعمٜمٕمدم هذا جم٤مز يّمؾ اعمح٥ّم سمٛم٘م٤مم اًمٌقح سمٙمؾ إؿمج٤من

وهذه يمّٚمٝم٤م شم٘مػ  "سمٕمد ووضمد واؿمتٞم٤مق ورضمٗم٦م "وجيتٛمع قمٚمٞمف أقمداء 

قمداء ي٘مٗمقن ًمٞمّمّدوه قمٚمٞمٝم٤م آُمرة ٟم٤مهٞم٦م طمٌٞم٦ٌم ٓ شمدين طمٌٞمٌٝم٤م وإ

صمؿ جيٕمؾ حل٤مًمتف صقرة جيت٤مز ُمٜمٝم٤م إمم  ،ويٛمٜمٕمقه آىمؽماب ومال ي٘مرهب٤م

 ،طم٘مٞم٘م٦م اًمقضمدان اًمٙمؼمى ومٝمق يمٕمّمٗمقرة يٚمٕم٥م هب٤م ـمٗمؾ قمدم ضمٜم٤مطم٤مه٤م

                                                           
 ينظر منهاج البلغاء وسراج األدباء لحازم القرطاجني في حديثو عن إشراب المعاني بعضها لبعض. 1
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 ،ومال شمًتٓمٞمع اًمٓمػمان واًمٓمٗمؾ ٓ يٕم٘مؾ ومال يّنطمٝم٤م ًمتٕمقد طمّرة ـمٚمٞم٘م٦م

ٌّف ومال يمذًمؽ هق جمٜمقن سمٜمل قم٤مُمر ىمٚمٌف سملم يدي ُمـ ٓ شمٕمرف ىمٞم ٛم٦م طم

وهق قمديؿ اجلٜم٤مح ومال يٛمٚمؽ أُمر ىمٚمٌف ومال يًٕمف آسمتٕم٤مد  ،شمدٟمٞمف إًمٞمٝم٤م

ٌّف هل٤م وُمـ صٗم٤مت  ،ومٞمذوق ُمـ طمٞم٤مض اعمقت وهل شمٚمٕم٥م ،قمـ طم

يمذًمؽ شمرشمًؿ صقرة سمديٕم٦م  ،احلٌٞم٦ٌم أهّن٤م ًمٕمقب ذات دٓل وهمٜم٩م

وم٤مٟمٔمر يمٞمػ مت٤مزضم٧م قمٜم٤مس اًمٚمٖم٦م واعمٕمٜمك وُم٘م٤مصد  ،ًمٚمقاقم٩م احل٥م

٦ٌّم يٙمقن جم٤مزا ًمٙمؾ دٓٓت اهلٞم٤مم اًمٕم٤ٌمرة ًمتّمٜمع  إيمًػما ُمـ يمٞمٛمٞم٤مء اعمح

 واًمٕمِمؼ اًم٘م٤مشمؾ.

ذم هذا اًمٕمٍم حتّقل اعمج٤مز سم٥ًٌم شمٚمٓمٞمػ اًمٕم٤ٌمرة اًم٘مرآٟمٞم٦م جلقاٟم٥م 

 ،اًمّمقرة اًمِمٕمرّي٦م إمم هد ُمّتّمؾ سم٤مًمقضمدان حتّٚمؾ ُمـ ظمالًمف اًمٕمقاـمػ

ذه٥م ًمف واٟمٔمر إمم ُم٤م ىم٤مًمف إؾمت٤مذ اًمٌٝمٌٞمتل رمحف اهلل ومٝمق يرى أّن هذا اعم

ضمذور ذم اًمِمٕمر اجل٤مهكم وًمٙمٜمّف سمٚمغ ىمّٛمتف ُمع اًمٕمٍم اإلؾمالُمل ظم٤مص٦م 

إُمقي ُمع اًمٕمذريلم طملم أظمذوا ذم ؾمٌؽ ؿمٕمرهؿ قمغم ُمٜمقال هد 

 "اًم٘مّّم٦م اًمٕم٤مـمٗمّٞم٦م وحتٚمٞمؾ اًمٕمقاـمػ ُمـ ظمالهل٤م إذ ي٘مقل اًمٌٝمٌٞمتل : 

وًمٙمـ أظمٓمر ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر هذه اعمدرؾم٦م هق أّن أطمدهؿ مل يٙمـ 

ٌّف ،ؿم٤مقمرا ومح٥ًم  ،وإّٟمام يم٤من أيْم٤م سمٓمال ًم٘مّم٦م ؿمٕمٌٞم٦م شمدور طمقل طم

وُمـ هٜم٤م وضمدت ذم هذا اًمٕمٍم اًم٘مّّم٦م اًمٕم٤مـمٗمّٞم٦م اًمتل شمدور طمقل احل٥م 
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وسمٓماله٤م يٜمتٝمل طمٌّٝمام هبام إمم اهلالك ... وقمٜمدي أّن هذا اًمٜمقع ُمـ 

اًم٘مّمص هق صقرة ُمـ اًمّمقر إدسمٞم٦م اًمٙمؼمى اًمتل اشّمْمح٧م ؾمامهت٤م ذم 

 . 1"هذا اًمٕمٍم اًمٕم٤مـمٗمل 

إّن أظمذ شم٤مريخ اًمِمٕمر اًمٕمريب ُمـ سم٤مب اًمت٠مريخ ًمٚمٛمج٤مزات واًمّمقر 

سم٤مب يٖمٜمل إدب اًمٕمريب ويّمٜمع ًمف ُمٜمٝم٤مضم٤م ومٜمّٞم٤م ُمتٗمّردا ٓ يٖمّٚم٥م 

وًمٞمس  ،إطمداث قمٚمٞمف سم٘مدر ُم٤م جيٕمؾ اًمت٤مريخ شم٤مرخي٤م ًمألطمداث إدسمّٞم٦م

ويٜمٌٖمل  ،شمٜمٕمٙمس ومٞمف أطمداصمف ووم٘مطأن يٙمقن إدب ضمزءا ُمـ اًمت٤مريخ 

ٌّٕم٤م  أٓ ٟمخٚمط سملم إدب ذم اًمت٤مريخ وسملم شم٤مريخ إدب سم٤مقمت٤ٌمره شمت

ًمٚمتٓمّقرات اًمٓم٤مرئ٦م قمغم صقره وأٟمقاقمف وأؾم٤مًمٞمٌف وُمثٚمام ىم٤مل حمّٛمد 

ُمـ اًميورة اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمٜمٔمر إمم إدب سم٤مقمت٤ٌمره ٟمّمقص٤م "اًمٙمّت٤مين:

  2"واًمٜمٔمر إمم إدب سم٤مقمت٤ٌمره أطمداصم٤م أو فمقاهر

اًمٖمرب ذم اًمت٠مريخ دون دراي٦م وىمد ضمٜمك قمغم أدسمٜم٤م اًمٕمريب ٟم٘مؾ ُمٜم٤مه٩م 

وم٠مصٌح قمٜمدٟم٤م ٟم٘مد ممًقخ وٟمًخ٦م همرسمّٞم٦م  ،ومتحٞمص ويمذًمؽ ذم اًمٜم٘مد

ومال سمد ُمـ اًمٜمٔمر إمم أدسمٜم٤م وٟم٘مده ُمـ سم٤مب سمالهمتف سمٚم٤ًمن قمريب همػم ومّمٞمح 

                                                           

 .166نجيب محمد البهبيتي، تاريخ الشعر العربي، دار الفكر، ص:  1
 –لّنقد وعالقتهما بالعلوم اإلنسانّية، دار الثقافة محمد الكتاني، مطارحات منهجّية حول األدب وا 2

 .108المغرب، ص: 
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اًمتل أؾمٕمٗم٧م قمٚمقُمٝم٤م وآًمّٞم٤مهت٤م ُمـ شم٘مّدُمقٟم٤م سمٙمِمػ ظم٤ٌمي٤م هذا إدب 

 .وإدراك ُم٘م٤مصده وشمذّوق صقره

 "ضمران اًمٕمقد اًمٜمٛمػمي"ج٤مز ذم ىمقل اًمِم٤مقمر اٟمٔمر إمم ُم٤ًمًمؽ اعم

 طملم ي٘مقل ذم ىمّمٞمدشمف اًمتل ُمٓمٚمٕمٝم٤م:

ـَ َفـا ـِبارُ  ـا اِدِّـاُر       َوحاجاٌت َظَرض ـَ  َضِربـا حَغ َأدَر

وذًمؽ قمٜمدُم٤م يٖم٤مًمٌف اًمزُمـ ومٞمٖمٚمٌف ومٞمتٛمٜم٦ّم ًمق أّن اًمٚمٞمؾ ُمّد ومٞمف سمٚمٞمؾ 

زُمـ ومٞمٌ٘مك ُمٖمٚمقسم٤م آظمر ًمٞمتٛمّتع سم٤محلٌٞم٦ٌم، ومٝمق ذم ضمٝم٤مد ٓ يٜمتٝمل يٖم٤مًم٥م اًم

 وذًمؽ ذم ىمقًمف : 

 إِذا كادى ادُـادي باَت َيبؽل       ِحذاَر افُصبِح َفق َكَػَع احِلذارُ 

 ارُ ــــدًا َّن ـــٌؾ       َومَل ُُيَؾؼ َفُف َأبَ ـــَوَودَّ افَؾقُؾ زيَد َظَؾقِف َفق

َس افُصَعداِء َحتّ  ـِ ــَيؽقَن َمَع افَقتق   ك      ـَيُردُّ َتـَػُّ  َفُف َؿرارُ ـ

وم٤مًمِم٤مقمر ضمران اًمٕمقد حي٤مًمٗمف اًمٚمٞمؾ وًمٙمـ ي٤ًمسم٘مف اًمٜمٝم٤مر ومٞمخٞم٥م 

وهٜم٤م ٟمجد اًمّمقرة صقرة رضمؾ ُمتٚمّٝمػ ُمٖمرق ذم ُم٤م  ،ُمًٕم٤مه ومٞمام يريد

 وجيتٝمد ذم إدراك احلٞم٤مة سمٙمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م ويٌ٘مك اًمزُمـ قمدّوا ًمف . ،يٚمتذ سمف

واطمدة وإّن صقرة اًمٕمذرّي٦م أو احلًّٞم٦م ذم اًمِمٕمر هلام طم٘مٞم٘م٦م           

وذم اجلًدّي٦م ؿم٠من اًمٕمذرّي٦م سمٕمد روطمل وٟم٤مر "وي٘مقل ذم ذًمؽ أدوٟمٞمس : 
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ؾمحرّي٦م شمدومئ وشميضء وم٤محل٥م اجلًدي إًمف يٕمٌد وإن يم٤من إهل٤م ُمٚمٕمقٟم٤م ... 

شمتٛمّثؾ ًمٜم٤م احل٤ًمؾمّٞم٦م اًمِمٕمرّي٦م اًمٕمرسمّٞم٦م قمغم صٕمٞمد احل٥م ضمدٓ سملم اًمٚمذة 

  1"سملم اًمٖمٌٓم٦م واحلنة ،سملم اًمتخكم واًمتٛمّٚمؽ ،وإمل

اعمج٤مزات ذم ؿمٕمر اًمٕمٍم إُمقي ظم٤مص٦م اًمٖمززم ُمٜمف واًمٌٙم٤مئل  إنّ  

وهل  ،يقطمل سمتٗمًػمات ٟمٗمًّٞم٦م شمتٕمّٛمؼ اًمٜمٗمس اًمٌنمّي٦م ،اًمِمٞمٕمل يمذًمؽ

ٓ ؿمؽ شم٠مظمذ طمّٔمٝم٤م ُمـ سمالهم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وشمًؼم أهمقار اعمٚمٙم٦م 

وحييين ُم٤م ذيمره  ،اًمٌالهمٞم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م اًمتل مل شمدّون ومل شم٘مّٕمد ىمقاقمده٤م سمٕمد

إذ أـمّؾ قمغم  ،2ًمٜمحق واًمٌالهم٦مقزم ذم ُمٜم٤مه٩م اًمتجديد ذم اإؾمت٤مذ اخل

ٙمر اًمٌالهمل سمٛم٠ًمًم٦م اإلقمج٤مز اًمٜمٗمز ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وأّن ُمٔم٤مهر اًمٗم

اًمٌالهم٦م ُمـ شم٘مديؿ وشم٠مظمػم وشمٙمرار وإجي٤مز شم١مظمذ ُمـ سم٤مب اًمٜمٗمس 

اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م، وىمد ٟمٔمرت ومقضمدت اًمِمٕمر اًمٖمززم اًمٕمذري ظم٤مص٦م ُمٜمف 

هت٤م ومػمؾمؿ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ظمٓمط اًمٌٞم٤من يتحّرى ٟمقازع اًمٜمٗمس وشم٘مّٚم٤ٌم

واعمج٤مزات ُم٤م جيٕمؾ اعمقىمػ اًمٕم٤مـمٗمل ٟم٤مـم٘م٤م سمًٞمٛمٞم٤مء اًمّمقرة سم٤مًمٖم٤م 

وُم٤مهذا إٓ ًمت٠مصمػم اعمج٤مز اًم٘مرآين ذم اًمٕم٘مٚمّٞم٦م اًمِمٕمرّي٦م  ،ُم٘مّمده مم٤ّم يروم

 واؾمتٛمع إمم مجٞمؾ سمثٞمٜم٦م ي٘مقل حلٌٞمٌتف: ،واًمقضمدان اًمٌٞم٤مين ًمٚمِم٤مقمر

                                                           
 .22أدونيس، مقّدمة للشعر العربي، دار العودة بيروت، ص :  1
: صم 1966، 1: أمين الخولي، مناىج التجديد في النحو والبالغة والتفسير، دار المعرفة، طرينظ 2
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 ها       َفَؼد َصِؼَقت َكػز بُِؽؿ َوُظـقُت َحَؾػُت هَلا بِافُبدِن َتدمك ُكحقرُ 

ـُت ؾقفا ـاِذبًا َؾَعؿقُت      اِدؿًا    ـــَحَؾػُت َيؿقـًا يا ُبَثقـَُة ص ـُ  َؾنِن 

ـل       َوب ين دوَن افِشعاِر َذيُت ــإِذا ـاَن ِجؾٌد َؽُر ِجؾِدِك َمسَّ  اَذَ

ـُت  َوَفق َأنَّ داٍع ِمـِؽ َيدظق ِجـاَزيت      ـُ  َظذ َأيدي افِرجاِل َحقِقُت َو

إّن اًم٘مًؿ إٟمِم٤مء همروف اًمتقيمٞمد يًٕمك ظمٗمّٞم٤م ُمـ همػم ـمٚم٥م ُمٕمٚمـ إمم 

ًمٞمس وم٘مط اًم٘مًؿ سمؾ  ،اعمخ٤مـم٥م سم٠مظمذ يده إمم شمّمديؼ ىمقًمف وُم٤م يّدقمٞمف

وم٘مد أىمًؿ سمام يٜمحر ودُم٤مؤه هترق ذم  ،ًمٚمٛم٘مًؿ سمف هٝمٜم٤م ُمٙم٤مٟمتف اًمٕمٛمٞم٘م٦م

ٌّتف ُمـ ،ؾمٌٞمؾ اعمٕمٌقد طمٞم٤مشمف ومداءا حلٌٞم٦ٌم شمّمٖمل  يمام هترق وشمًٞمؾ دُم٤مء حم

واًمٌٞم٧م إول سمالهم٦م ٟمٔمٛمف شمٚمتحؿ  ،إّٟمف صمٛمـ اًمِّم٘م٤مء ،وٓ دمٞم٥م

ويٙمقن اًمتٙمرار سمد  ،سم٤مًمٕمقاـمػ اًمٜمٗمًّٞم٦م اًمتل شم٠مشمزر سملم يمٚمامشمف وأؾم٤مًمٞمٌف

طمٚمٗم٧م واًمٕمٛمك ضمزاء احلٚمػ اًمٙم٤مذب ومٚمٞمس مجٞمؾ ممّـ خيقن ومٞمالُمس 

ام يّدقمٞمف وهل همػمه٤م ويّمّقر هل٤م صقرة ٟمٗمًّٞم٦م شمّمٜمع ًمف صدق ُمقىمٗمف ومٞم

 ،صقرة ُمٖمرىم٦م ذم اعمج٤مز طمتك ٓ يًتٌٞمٜمف إٓ ذو قم٘مؾ وأًم٘مك اًمًٛمع

إّن هذه اعمج٤مزات  ،وم٤محلٞم٤مة شمٕمقد إًمٞمف ًمق دقمتف سمثٞمٜم٦م وهق ذم ضمٜم٤مزشمف

اًمٙمؼمى اًمتل شمٕم٘مد ًمٚمٙمالم ُمٕم٤مىمد ُمع اًمّمقرة ومتٌٚمغ ُم٘م٤مصد اًمقضمدان 

سم٤مٕؾمٚمقب  ُم٤ميم٤من ًمٚمٕمريب أن يّمقهمٝم٤م هبذه اًمؼماقم٦م ًمقٓ شم٠مصّمره ،ومٞمام يريد

 اًمٜمٗمز ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ .
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وهذا جمٜمقن ًمٞمغم جيٕمؾ ُمـ ٟمٗمًف زضم٤مضم٦م شمٌلم قماّم حتتقيف           

 إو٤مًمع ذم ىمّمٞمدشمف اًمتل ي٘مقل ومٞمٝم٤م : 

تـل إَِفقِؽ          َّناري َّنـاُر افـاِس َحّتك إِذا َبدا       اِجعُ ادَضيِلَ افَؾقُؾ َهزَّ

 اِمعُ ــَوَُيَؿُعـل َواهَلؿَّ بِافَؾقِؾ ج           ـك      ُأَؿّّض َّناري بِاحَلديِث َوبِادُ 

ام َثَبَتت دم افراَحَتِغ إَص            َفَؼد َثَبَتت دم افَؼؾِب ِمـِؽ حَمَبٌَّة       ابِعُ ــَ

صتَػك       ُؾمادي َوَفؽِـ فِؾِعتاِب َمقاِضعُ  ِ َٓ  َوَفق ـاَن َهذا َمقِضَع افَعتِب 

ويم٠مّٟمف إٟم٤ًمن  ،وجيٛمٕمف سم٤مًمٚمٞمؾ ضم٤مُمع ،جيت٤مزهومٚمٚمِم٤مقمر وىم٧م ظم٤مص 

ومٚم٘مد صمٌت٧م ذم ىمٚمٌف ُمقّدة هل٤م صقرة صم٤ٌمهت٤م  ،جيتٛمع سمف ًمٞمٗميض إًمٞمف هبّٛمف

حيًـ  ومال ،وم٤مًم٘مٚم٥م ُمٜمف راطم٦م وهل أص٤مسمٕمف ،يم٤مٕص٤مسمع ذم راطمتٞمف

ومتالزم  ،اًمٙمػ دون أص٤مسمع وٓ شمٙمقن إص٤مسمع ذم اًمقضمقد دون يمػ

سمٌالهم٦م ٟمٗمًّٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م  ،ّرضمؾهٙمذا يم٤من يِمٕمر هذا اًم ،وضمقدي سمٞمٜمٝمام

وًمقٓ اعمقّدة ُم٤ميم٤مٟم٧م  ،ؾم٥ٌم ًمقضمقد هذه اعمرأةوم٤معمقّدة  ،حيٛمٚمٝم٤م اعمج٤مز

 وٓ شمٙمقن هل٤م ذيمرى.

ويٓمقل سمٜم٤م اؾمت٘مّم٤مء ُمقاوع اعمج٤مز وسمالهم٤مشمف اًمٙمؼمى ذم اًمٕمٍم 

وًمق وضّمٝمٜم٤م رطمٚمٜم٤م إمم اًمٜم٘م٤مئض وؿمٕمر اًمٓم٤مًمٌٞملم وسمٙم٤مئٞم٤مت  ،إُمقي

ٜم٤م أقم٤مضمٞم٥م يٗمّمح قمٜمٝم٤م اعمج٤مز ذم يمؾ اهل٤مؿمٛمٞملم وؿمٕمر اًمًٞم٤مؾم٦م ًمرأي
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وٟمرضمق ُمـ اهلل أن يقوم٘مٜم٤م ًمت٘مديؿ دراؾم٦م دمٛمع شم٤مريخ  ،ىمّمد ًمِم٤مقمر

 اعمج٤مز ُمـ سم٤مب اًمِمٕمر واًمند واهلل اعمقوّمؼ.

  ادجاز شبقؾ افؾذة ومـفج افعؼؾ ومعراج افعرؾان دم افعرص

 افعّباد :

يمٜم٧م ؾم٠مومرد شم٤مريخ إدب ُمـ سم٤مب اعمج٤مز سمٙمت٤مب ظم٤مص وأٟمتزع 

وًمٙمـ أسمٞم٧م  ،اًمٗمّمقل عم٤ّم يمؼمت واخّتذت ُمٜمحك اًمٌح٨م اعمٜمٗمّمؾهذه 

 ،إٓ أن أصمٌتٝم٤م هٜم٤م رهم٦ٌم ُمٜمّل ذم قمرض ومٙمريت هذه قمغم يمؾ ذي قم٘مؾ

ف شمرؿمدٟم٤م إمم أظمٓم٤مء شمٖم٤مومٚمٜم٤م قمًك أن حتٔمك سمرؤي٦م ٟم٤مىمدة وم٤مطمّم٦م ُمٜم

 .قمٜمٝم٤م

٤ٌّمؾمّٞم٦م ظم٤مّص٦م ُمٜمٝم٤م شمٚمؽ اًمتل ؾم٤مرت ذم إـم٤مر  ٟمٕمؿ إّن اًم٘مّمٞمدة اًمٕم

 ،ُمراؾمؿ اًمٚمّذة واًمٜمِمقة ًمٌٚمقغ طم٤مضم٤مت اًمٜمّٗمس اًمِمٕمرّي٦ماًمّتجديد اخّتذت 

 وهذا أبق كّقاس يستؾ روح افدّن دم فطػ حقث يؼقل : 

 ل َدَمُف ِمـ َجقِف ََمروِح ــما ِزفُت َأشَتؾُّ روَح افَدنِّ دم ُفطٍػ       َوَأشتَؼ

 باِل روِح  َحّتك اِكَثـَقُت َويل روحاِن دم َجَسٍد       َوافَدنُّ ُمـطَِرٌح ِجسؿـــاً 

ومٚمٚمدّن روح  ،إهّن٤م صقرة همري٦ٌم يّمٜمٕمٝم٤م جم٤مز إرواح ذم ًمّذة ؾمٙمره٤م

أرواح شمًٙمـ اخلٛمر  ،اس ومٙم٠مّٟمف ُمٚمؽ ُمٙمّٚمػ سم٤مٕرواحيًتّٚمٝم٤م أسمق ٟمق

وؿم٤مرهب٤م ًمف روطم٤من روح شمٓمٚم٥م اًمٚمذة  ،ًمتِمٞمع احلٞم٤مة ذم ضمًد ؿم٤مرسمٞمٝم٤م
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وًمٚمٖم٦م اعمج٤مزّي٦م درضم٤مت أرىم٤مه٤م " ،وأظمرى ُمـ اخلٛمر شمًتجٞم٥م هل٤م

ؾمتٕم٤مرة وٓ يٙمقن ًمٚمّمقرة هٜم٤م ىمّقة هتّز وحتّرك إٓ إذا يم٤من اًمِمٌف آ

 . 1"ُم٘مّررا سملم ؿمٞمئلم خمتٚمٗملم ذم اجلٜمس

ًم٘مد شمقطّمد ذم اًمتجرسم٦م اًمِّمٕمرّي٦م ذم هذا اًمٕمٍم يمؾ ُمـ اًمٕم٤مـمٗم٦م 

 اوهمدا اعمج٤مز سمّمقره إيمًػم ،واًمققمل اًمٕم٘مكم واًمٜمًٞم٩م اًمٌالهمل ًمٚمٜمص

طمٞم٨م يتٕم٤مٟمؼ اًمٌديع ُمع اًمٗمٙمر  ،يٕمؼّم قمـ يمٞمٛمٞم٤مء اعمزج سملم هذه اًمٕمٜم٤مس

ٌّل قمٜمدُم٤م ٟمرى شمٕم٤مٟمؼ رومض  ،قمٜمد يمّؾ ُمـ أيب ٟمقاس وأيب مت٤ّمم وطمّتك اعمتٜم

ويّمٝمر مجٞمٕمٝم٤م ذم ذاب اًمِمٕمر اًمت٘م٤مًمٞمد ُمع اإلىم٤ٌمل قمغم اعمحّرُم٤مت 

ويرومْمف  ،وم٤مًمٙم٠مس دم٤موز ًمٚمقاىمع اًمذي يرومْمف أسمق ٟمقاس ،ويم٠مؾمف

ًم٘مد قم٤مش ه١مٓء  ،يمذًمؽ سمِّم٤مر وُمًٚمؿ سمـ اًمقًمٞمد وُمـ شم٤مسمع ـمري٘مٝمؿ

ويم٤مٟمقا سملم فمٝمراين ىمقم يٕمٞمِمقن  ،طمٞم٤مة اًمتّج٤موز ذم اًمقاىمع وذم اًمِمٕمر

ًم٘مد يم٤من اًمٕمٍم  ،وأىمّمد هبؿ اعمٕمتزًم٦م ،اعمج٤مز ذم ٟمّمقص اإلقمج٤مز

٤ٌّمد ) وهق اًمٕمٍم اًمّذهٌل ًمٚمحْم٤مرة اإلؾمالُمّٞم٦م ( قمٍم اعمج٤مزات  اًمٕم

٤من قمٍم دم٤موز ومٞمف اًمٕم٘مؾ اًمٕمريب اًمٚمً ،سمتٕمٌػم ظم٤مًمص ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٤مت

                                                           

 .47أدونيس الشعريّة العربّية، ص :  1
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اإلؾمالُمل اعمٜمٝم٩م واعم٘مّمد طمقاضمز اعم٤مّدة إمم ومٝمؿ إقمامق اعمتقاري٦م وراء 

ومٓمرق اًمٗم٤مرايب واسمـ ؾمٞمٜم٤م قم٤ممل اًمٗمٞمض  ،اًمٚمٗمظ ووراء اًمٕم٤ممل اعمحًقس

وأظمذ أسمق طمّٞم٤من اًمتقطمٞمدي ذم ُم٘م٤مسم٤ًمت اًمٗمٙمر ي٤ًمومر قمؼم  ،واإلذاق

يم٤من اًمٕمٍم قمٍم ؿمخّمّٞم٦م قمرسمّٞم٦م إؾمالُمّٞم٦م  ،ُمدائـ اعمٕم٤مرف واًمٕمٚمقم

إذ أُّمتٜم٤م  ،شمٓمّقع اًمقاومد وٓ ؾمتٝمٚمٙمٝم٤م شمتحّٙمؿ ذم اًمٞمقٟم٤مين وٓ يتحّٙمؿ ومٞمٝم٤م

 ،{أٟمتؿ إقمٚمقن}ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم : ،ذم قمٝمده٤م ذًمؽ يم٤مٟم٧م أُّم٦م آؾمتٕمالء

ومام يم٤من اًمٞمقٟم٤مين اًمقاومد ًمٞم٘مّدس دون ومٝمٛمف ومٝمام قمرسمّٞم٤م سمٚم٤ًمن قمريب 

ًمٚمٗم٤مرايب وإّن اًمٜم٤ّمفمر ذم آراء أهؾ اعمديٜم٦م اًمٗم٤موٚم٦م  ،وسمٛم٘م٤مصد إؾمالُمّٞم٦م

رمحف اهلل ؾمٞمدرك يمٞمػ ُمزج اًمّرضمؾ سملم رأي أومالـمقن ذم اجلٛمٝمقري٦م 

 ،وسملم رأيف ذم ُم٠ًمًم٦م اإلُم٤مُم٦م ًمٞمٖمّٚم٥م اإلُم٤مُم٦م ومٞمٖمدو هل٤م اًمًٚمٓم٤من اعمٓمٚمؼ

وهذا اسمـ ؾمٞمٜم٤م واسمـ رؿمد شمٚمّ٘مٞم٤م ٟمٔمرّي٦م اعمح٤ميم٤مة إرؾمٓمّٞم٦م وضمٕمال ُمٜمٝم٤م 

ّٞم٦م شمًتجكم حم٤مور ٟمٔمرّي٦م قمرسمّٞم٦م سم٤مًمٌديع واًمٌٞم٤من اًمٕمريب ذم دراؾم٤مت شمٓمٌٞم٘م

وإّٟمٜم٤م ًمٜمٕمج٥م ُمـ هتّجؿ  ،اًمتخٞمٞمؾ اًمٚمٖمقي ذم اًمٌٚمٞمغ اًمٕمريب قمؼم اًمِمٕمر

سمٕمض اًمٖم٤مومٚملم اعمًتٖمٗمٚملم واعمٖمّٗمٚملم احلٛم٘مك ذم همػم ىمٚمٞمؾ ُمـ إطمٞم٤من 

قمٜمدُم٤م يٓم٤مًمٌقن اسمـ رؿمد سم٢مٟمت٤مج حم٤ميم٤مة أرؾمٓمق وشمرمجتٝم٤م وومٝمٛمٝم٤م ُمثٚمام 
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رؿمد قمدم ُمٓم٤مسم٘م٦م  ويٕمٞمٌقن قمغم اسمـ ،يم٤مٟم٧م قمٜمد اًمٞمقٟم٤من وُمٓم٤مسم٘م٦م هل٤م

واحلؼ ُمع اسمـ رؿمد رمحف اهلل اًمذي يم٤من وم٘مٞمٝم٤م  ،ومٝمٛمف عمح٤ميم٤مة أرؾمٓمق

ُمًتٕمٚمٞم٤م سم٤مهلل  ،ىم٤موٞم٤م قم٤مروم٤م سمٚم٤ًمن اًمٕمرب وؿمٕمرهؿ وآداهبؿ وشم٤مرخيٝمؿ

وسمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦ّم رؾمقًمف وُمٜمٝم٩م اًمنميٕم٦م اًمتل يم٤من ي٘ميض هب٤م ُمًتٕمٚمٞم٤م 

٤م قم٘مٞمدة إهّن  ،سمٙمؾ هذا قمغم يمؾ ٟمت٤مج ومٙمري واومد ُمـ أُّم٦م همػم ُمًٚمٛم٦م

آل  {وٓ هتٜمقا وٓ حتزٟمقا وأٟمتؿ إقمٚمقن إن يمٜمتؿ ُم١مُمٜملم }:آؾمتٕمالء

 .139قمٛمران 

يتج٤موزون قم٤ممل اًمٔم٤مهر  ،ويم٤من اعمتّمّقوم٦م قمغم أسمقاب طمية اًم٘مدس

وم٤محلاّلج رمحف اهلل صٜمع ذم ٟمّمقصف ُمٜمٓم٘م٤م ضمديدا  ،إمم قمقامل احل٘مٞم٘م٦م

ومٝمق اًمْمٛمػم  ،٘م٤مًمٚمٛمج٤مز يتالطمؿ ومٞمف احل٘مٞم٘مل ُم٘مّمدا ُمع اخلٞم٤مزم ُمٜمٓمٚم

ومٖمدت آؾمتٕم٤مرات ُمتٜم٤مزقم٦م سملم إٟم٤م اًمذي  ،اعمًتؽم وإٟم٤م قملم اًمتّجكم

هٙمذا  ،واًمْمٛمػم قملم احل٘مٞم٘م٦م وومٞمف شمتجغّم  "هق  "ٓ إّٟمٞم٦ّم ًمف إٓ سم٢موامر 

ًم٘مد وىمٕمقا قمِّم٤مىم٤م  ،شمٙمّٚمؿ احلاّلج وُمـ ؾمٚمؽ ـمري٘مف ُمـ اًمٕم٤مروملم
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أصمر ًمٚمتجرسم٦م اًمٕمروم٤مٟمٞم٦ّم  ّٕٟمف ،إّن ذم هذا اعم٘م٤مم يٕمِمؼ اخلٓم٤مب ،خلٓم٤مسم٤مهتؿ

 .   1اًمٙمؼمى

  

                                                           
بتوفيق اهلل أحّضر لدراسة عن بالغات التصّوف وللمجاز مركز الكالم في ذلك، أسأل اهلل أن يعين  1

عبده على ىذا الحمل الذي ما كنت ألحملو لوال عيشي بين أىل التصّوف والعرفان وأصحاب 
مدارج األحوال، ورؤيتي ألىل الوالية منهم والصالحين، جعلنا اهلل من عباده المّتقين السائرين على 

 السالكين .
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 افػصؾ افثاين :

 :اتـارات وتـبقفــإص
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 تقجقف:

هذه افّدراشة تبّغ ؾعافقات هذه افؽقؿقاء افغريبة دم افؼرآن افؽريؿ  

 . وأرسار افبقان و تقّفد افدٓٓت افتل تعّد مـ دٓئؾ اإلظجاز

هلل تعاػ كؼؾ : حتؼقؼ مؼافة ابـ حزم رمحف اهلل دم أّن ا21إصارة 

 ـؾامت ظـ مقضقظفا دم افؾغة إػ معـك آخر ؾفل َماز .

ىمٚمؿ  "اؿمتٝمرت ُم٘مقًم٦م ىمديٛم٦م قمـ اإلُم٤مم اسمـ طمزم إٟمدًمز شم٘مقل : 

وم٘مد  ،واًمّرضمؾ يم٤من ٓ ي٠مسمف سمٛمٜمزًم٦م ُمٕم٤مروف ،"اسمـ طمزم يمًٞمػ احلّج٤مج 

 ،اٟمت٘مد ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس وأسم٤م طمٜمٞمٗم٦م رمحٝمام اهلل ورّد أىمقاهلام سمٚم٤ًمن سيح

هٙمذا  ،ويتٕمّدى ذًمؽ إمم اهّت٤مُمٝمؿ ذم اضمتٝم٤مدهؿ وٟمٔمرهؿ وومٝمٛمٝمؿسمؾ 

يم٤من اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل ٓ ي٘مّدس اًمّرضم٤مل سمؾ يٜمٔمر إمم أىمقاهلؿ ومام واومؼ 

ويم٤من يّمؾ إمم طمّد اًمتجريح وٓ  ،احلؼ أظمذ سمف وُم٤م وم٤مرىمف رّده قمغم أهٚمف

واحلؼ قمٜمدٟم٤م أّن اسمـ "ي٘مقل قمٜمف أمحد أُملم :  ،ي٤ٌمزم ذم احلؼ ًمقُم٦م ٓئؿ

زم يم٤من ُمقوع إقمج٤مب ذم طمرّي٦م رأيف ووىمقومف قمٜمد اًمٜمّمقص ُمٝمام طم

 ( .47، ص 3فمٝمر اإلؾمالم،ج ،) أمحد أُملم"ظم٤مًمٗمف اًمٙم٤ٌمر 

وذم اعمج٤مز شمٗمّرد يمذًمؽ سمرؤي٦م  ،ويم٤من ٓسمـ طمزم ذم يمؾ ُم٠ًمًم٦م سم٤مع

ذم اًم٤ٌمب  "اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم  "وم٘مد ذيمر ذم يمت٤مسمف  ،ظم٤مّص٦م سمف

واًمتِمٌٞمف أّن اًمٜم٤ّمس اظمتٚمٗمقا ذم  اًمث٤مُمـ قمنم اًمذي ظمّمّم٦م ًمٚمٛمج٤مز
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وأّٟمف إذا ىم٤مم هٜم٤مك  ،اعمج٤مز سملم جمٞمز ًمف ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم وآظمريـ ُمٜمٕمقه

صمؿ يٌلّم  ،دًمٞمؾ ٟميص قمغم اًمٜم٘مؾ ومٝمق جم٤مز وإن مل ي٘مؿ دًمٞمؾ ومٝمق احل٘مٞم٘م٦م

رأيف سم٠مّن اعمج٤مز : يدظمؾ يمالم اهلل شمٕم٤ممم ذم أي٤مت اًمتل شمّؿ ٟم٘مؾ أًمٗم٤مفمٝم٤م 

ٌّد سم٠مًمٗم٤مفمٝم٤م سمؾ سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م  ،قمـ ُمقوققمٝم٤م اًمٚمٖمقي ومل ي٠مُمرٟم٤م اهلل أن شمٕم

وًمٙمـ إذا شمّؿ ٟم٘مؾ اًمٚمٗمظ قمـ  ،يمآي٦م ظمٗمض ضمٜم٤مح اًمذل ًمٚمقاًمديـ

ٌّد سمٚمٗمٔمف ومذًمؽ طم٘مٞم٘م٦م وًمٞمس  ُمقوققمف اًمٚمٖمقي وًمٙمـ ـم٤مًمٌٜم٤م اهلل سم٤مًمتٕم

ومٙمؾ يمٚمٛم٦م ٟم٘مٚمٝم٤م شمٕم٤ممم قمـ ُمقوققمٝم٤م  ": ي٘مقل اسمـ طمزم رمحف اهلل ،جم٤مزا

يم٤من شمٕم٤ممم شمٕمٌدٟم٤م هب٤م ىمقٓ وقمٛمال يم٤مًمّمالة  ذم اًمٚمٖم٦م إمم ُمٕمٜمك آظمر، وم٢من

ُمـ هذا جم٤مزا،  رءواًمزيم٤مة واحل٩م واًمّمٞم٤مم واًمرسم٤م وهمػم ذًمؽ ومٚمٞمس 

سمؾ هل شمًٛمٞم٦م صحٞمح٦م واؾمؿ طم٘مٞم٘مل ٓزم ُمرشم٥م ُمـ طمٞم٨م ووٕمف 

اهلل شمٕم٤ممم، وأُم٤م ُم٤م ٟم٘مٚمف اهلل شمٕم٤ممم قمـ ُمقوققمف ذم اًمٚمٖم٦م إمم ُمٕمٜمك شمٕمٌدٟم٤م 

ؿ، ومٝمذا هق اعمج٤مز، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: سم٤مًمٕمٛمؾ سمف دون أن يًٛمٞمف سمذًمؽ آؾم

( * وم٢مٟمام شمٕمٌدٟم٤م شمٕم٤ممم سم٠من ٟمذل واخػض هلام جـاح افذل مـ افرمحة* )

ًمألسمقيـ وٟمرمحٝمام، ومل يٚمزُمٜم٤م شمٕم٤ممم ىمط أن ٟمٜمٓمؼ، وٓ سمد ومٞمام سمٞمٜمٜم٤م سم٠من 

ًمٚمذل ضمٜم٤مطم٤م، وهذا ٓ ظمالف ومٞمف، وًمٞمس يمذًمؽ اًمّمالة واًمزيم٤مة 
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ٜم٤م أن ٟمدقمق إمم هذه إقمامل واًمّمٞم٤مم، ٕٟمف ٓ ظمالف ذم أن ومرو٤م قمٚمٞم

  1"هبذه إؾمامء سم٠مقمٞم٤مهن٤م وٓ سمد

وم٤مهلل  ،إّن ومٕمؾ ٟم٘مؾ اًمٚمٗمظ قمـ ُمقوققمف إصكم ىم٤مئؿ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم

وًمٞمس  ،شمٕم٤ممم هق ُمـ ٟم٘مؾ اًمٚمٗمظ ُمـ ُمقوٕمف إصكم إمم ُمقوع آظمر

وي٘مّرر ذم هذا اًمٙمالم طم٘مٞم٘م٦م ُمٝمّٛم٦م  ،ًمإلٟم٤ًمن ذم ومٝمٛمف يمذًمؽ دظمؾ

تٜم٤م هذه، وهل أّن جم٤مزي٦م أي٤مت ٓ ي١مّدي إمم ؾمتٙمقن ُمٕمتٛمدة ذم ٟمٔمريّ 

، سمؾ هل طم٘م٤مئؼ إهلٞم٦م وأواُمر سمٙمذهب٤م أو قمدم صدىمٝم٤م أو إطم٤مًمتٝم٤م اًم٘مقل

ضم٤مءت قمـ ـمريؼ اعمج٤مز عمزاي٤م ومٞمف ٓ شمقوّمره٤م احل٘مٞم٘م٦م اًمٚمٖمقّي٦م،  ،إهلٞم٦م

وًمٞمس  "وهذا اسمـ طمزم ي٘مقل ذم اًمرد قمغم ُمـ ىم٤مل سم٠مّن اعمج٤مز يمذب : 

ؿ قماّم يم٤من قمٚم٘مف قمٚمٞمف ذم ُمقوع ُم٤م إمم ُمقوع آظمر ٟم٘مؾ اهلل شمٕم٤ممم آؾم

 وم٤معمج٤مز ٓ يْم٤مد احل٘مٞم٘م٦م اإلهلّٞم٦م .  ،2"يمذسم٤م سمؾ هق احلؼ سمٕمٞمٜمف

سمؾ يذه٥م اسمـ طمزم أسمٕمد ُمـ ذًمؽ قمٜمدُم٤م ي٘مّرر سم٠مّن اعمج٤مز ذم 

 ،اخلٓم٤مب اإلٟم٤ًمين إذا ىم٤مم قمٚمٞمف سمره٤من ومٝمق واىمع وهق طمؼ وًمٞمس يمذسم٤م

 ،اهلل شمٕم٤ممم وومٞمٝم٤م اصٓمالح سمنمي ومٝمق ي١مُمـ سم٠مّن اًمٚمٖم٦م ومٞمٝم٤م شمقىمٞمػ ُمـ

وأّن اهلل شمٕم٤ممم يقىّمػ وإذا ؿم٤مء يٜم٘مؾ آؾمؿ إمم ُمٕمٜمك آظمر وٓ يمذب ذم 

                                                           

   413، ص 4ابن حزم، اإلحكام في أصول األحكام، دار الكتاب العربي ج  1
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وم٢مّٟمام  "ّٕٟمف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم واهلل هق احلؼ.أُّم٤م ذم اخلٓم٤مب اإلٟم٤ًمين  ،ذًمؽ

يٙمقن يم٤مذسم٤م ُمـ ٟم٘مؾ ُمٜم٤ّم اؾمام قمـ ُمقوققمف ذم اًمٚمٖم٦م إمم ُمٕمٜمك آظمر 

ويم٠مّٟمف  ،٤من هق قمٛمدة اًمتّمحٞمح ًمٚمٛمج٤مزواًمؼمه ،"يٚمٌس سمف سمال سمره٤من 

ويمذًمؽ اًمٖمرض ُمـ وىمقع هذا  ،يِمػم إمم اًم٘مريٜم٦م اعمّمّحح٦م ًمٚمٕمالىم٦م

 اعمج٤مز إّٟمام هق ًمإلًم٤ٌمس واًمتدًمٞمس.

ويٌلّم اسمـ طمزم رمحف اهلل ُمـ ظمالل أي٤مت اطمتامٓت اعمٕمٜمك 

ويقازن سملم ُمـ أظمذ اعمٕم٤مين قمغم طم٘مٞم٘متٝم٤م اًمٚمٖمقّي٦م  ،اعمًتٜمٌط ُمـ اعمج٤مز

وم٘مد واومؼ قمغم آطمتامًملم سم٠مهّنام ممٙمٜم٤من  ،ذه٤م ُمـ ُمًٚمؽ اعمج٤مزوُمـ أظم

سملم ُمـ ىم٤مل سمٛمج٤مزّيتٝم٤م وُمـ ىم٤مل سم٠مّن يٕم٘مقب  "اؾم٠مل اًم٘مري٦م  "ذم ُم٠ًمًم٦م 

ضمدارا يريد أن  "وًمٙمـ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : ،قمٚمٞمف اًمًالم ًمق ؾم٠مهل٤م ٕضم٤مسمتف

وم٘مد قمٚمٛمٜم٤م سميورة اًمٕم٘مؾ أن اجلدار ٓ وٛمػم ًمف، "ي٘مقل:  "يٜم٘مض 

هذه هل اإلرادة اعمٕمٝمقدة اًمتل ٓ  -دة ٓ شمٙمقن إٓ سمْمٛمػم احلل واإلرا

ومٚمام وضمدٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم، وىمد أوىمع  -ي٘مع اؾمؿ إرادة ذم اًمٚمٖم٦م قمغم ؾمقاه٤م 

هذه اًمّمٗم٦م قمغم اجلدار اًمذي ًمٞمس ومٞمف ُم٤م يقضم٥م هذه اًمتًٛمٞم٦م، قمٚمٛمٜم٤م 

ي٘مٞمٜم٤م أن اهلل قمز وضمؾ ىمد ٟم٘مؾ اؾمؿ اإلرادة ذم هذا اعمٙم٤من إمم ُمٞمالن 

ئط، ومًٛمك اعمٞمؾ إرادة، وىمد ىمدُمٜم٤م أن اهلل شمٕم٤ممم يًٛمل ُم٤م ؿم٤مء سمام احل٤م
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ؿم٤مء، إٓ أن ذًمؽ ٓ يقضم٥م ٟم٘مؾ احل٘م٤مئؼ اًمتل رشم٥م شمٕم٤ممم ذم قم٤معمف قمـ 

 1"ُمراشمٌٝم٤م

وي٘مػ اسمـ طمزم ُمع آي٤مت ؾم١مال ضمٝمٜمّؿ وضمقاهب٤م ويٌدو أّٟمف ي٘مٞمس 

ّن ٕ ،وٟمٛمٞمؾ إمم هذا اًمرأي ،قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م يم٤من ُمـ أُمقر أظمرة سم٠مهّن٤م طم٘م٤مئؼ

وهل طم٘م٤مئؼ إهلٞم٦م ٟمِمٝمده٤م  ،اًمقاىمع ذم ذًمؽ احللم خيتٚمػ قمـ واىمٕمٜم٤م

وإن يم٤من هٜم٤مك ُمـ ي٘مقل سم٠مهّن٤م طم٘م٤مئؼ واىمٕم٦م ٓ سمد ُمـ  ،سم٘مدرة اهلل شمٕم٤ممم

وىمد ضم٤مءت قم٤ٌمراهت٤م سمٓمريؼ اعمج٤مز ّٕن احل٘مٞم٘م٦م اًمٚمٖمقّي٦م ٓ  ،ذًمؽ

وهل طمؼ  ،شمًتٓمٞمع أن حتٛمؾ هذه اًمّمقر اًمتل دمؾ قمـ شمّمقر اإلٟم٤ًمن

  احلؼ .   وُمـ اهلل

 يؽشػ ادجاز ويبّغ افدٓٓت وادعاين.  : افـبّل 22إصارة 

ويم٠مّن  ،اّدقمك ُمٜمٙمرو اعمج٤مز ُمٓمٚم٘م٤م أّٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم ىمٞم٤مُمف ذم اًمٜم٘مؾ

ومجٛمٞمٕمٝم٤م  ،هٜم٤مك دًمٞمال ىم٤مئام قمغم ىمٞم٤مم ُمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمقم اًمنمقمّٞم٦م

 ،ويمذًمؽ اعمج٤مز ،طم٤مدث ذم اعمّٚم٦م، يم٤مٕصقل وقمٚمؿ احلدي٨م واًمٜمحق

قمٜمد اًمٕمرب ُمٜمذ اجل٤مهٚمٞم٦م، ومل ي٘مؿ اصٓمالطمف وٟمٔمري٤مشمف إٓ سمٕمد  ُمقضمقد

 ،وهذا يّمؾ إًمٞمف أّي سم٤مطم٨م ُمٜمٝمجف قمٚمٛمل ،أن شم٘مّدم اًمٕمرب ذم احلْم٤مرة

                                                           

 .416اإلحكام في أصول األحكام، ص :   1
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سمدهيٞم٤مت ء اعمٜمٙمريـ شمٜمزل سمٜم٤م إمم وسمٕمض اًمٕم٤ٌمرات ُمـ سمٕمض ه١مٓ

 ٟم٠مؾمػ قمغم ذًمؽ. ،اًمٌح٨م

ٞمف وُمـ أسمًط إدًّم٦م قمغم وضمقد اعمج٤مز وإدراك اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚم

وؾمّٚمؿ ًمذًمؽ وىمد شمقمّم هق سمٜمٗمًف شمٌٞم٤من اًمدًٓم٦م ومٞمف وذًمؽ ذم طمدي٨م 

وٟمدرك أّن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة  ،رواه اًمِمٞمخ٤من قمـ ىمٌض اًمٕمٚمؿ ورومٕمف

واًمٕمرب  ،واًمًالم شمقمّم هذا إُمر ّٕٟمف شمٕمّٚمؼ سم٤مًمٕمٚمؿ وهق أُمر جمّرد

 .ؿ اًمنمقمل وأظمذه وُمدارؾمتفطمديث٦م ُمٕمروم٦م سم٤مًمٕمٚم

صَمٜم٤َم إِ  كص احلديث ـْ : طَمدَّ صَمٜمِل َُم٤مًمٌِؽ قَم ـُ َأيِب ُأَوْيٍس ىَم٤مَل طَمدَّ ؾْماَمقِمٞمُؾ سْم

ـِ اًْمَٕم٤مِص ىَم٤مَل ؾَمِٛمْٕم٧ُم  ـِ قَمْٛمِرو سْم ٌِْد اهللَِّ سْم ـْ قَم ـْ َأسمِٞمِف قَم ـِ قُمْرَوَة قَم ِهَِم٤مِم سْم

َٓ َيْ٘مٌُِض اًْمِٕمْٚمَؿ اَرؾُمقَل اهللَِّ َصغمَّ اهللَُّ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمٚمََّؿ َيُ٘مقُل:  ْٟمتَِزاقًم٤م إِنَّ اهللََّ 

ٌِْؼ قَم٤معم٤ًِم   طَمتَّك إَِذا مَلْ ُي
ِ
ـْ َيْ٘مٌُِض اًْمِٕمْٚمَؿ سمَِ٘مٌِْض اًْمُٕمَٚماَمء

٤ٌَمِد َوًَمٙمِ ـْ اًْمِٕم َيٜمَْتِزقُمُف ُِم

ِئُٚمقا وَم٠َموْمتَْقا سمَِٖمػْمِ قِمْٚمٍؿ وَمَْمٚمُّقا َوَأَوٚمُّقا ًُ ًٓ وَم ٤م ََذ اًمٜم٤َّمُس ُرُءوؾًم٤م ضُمٝمَّ  .اختَّ

صَمٜم٤َم قمَ  ـْ ِهَِم٤مٍم ىَم٤مَل اًْمِٗمَرسْمِريُّ طَمدَّ صَمٜم٤َم ضَمِريٌر قَم ٦ٌَُم طَمدَّ صَمٜم٤َم ىُمَتْٞم ٤ٌَّمٌس ىَم٤مَل طَمدَّ

 .سم٤مب اًمٕمٚمؿ (  ،صحٞمح ُمًٚمؿ ،.) صحٞمح اًمٌخ٤مريَٟمْحَقهُ 

َهَذا احْلَِدي٨م ُيٌَلمِّ َأنَّ  "ي٘مقل اًمٜمقوي ذم ذطمف قمغم صحٞمح ُمًٚمؿ : 

٤مسمَِ٘م٦م اعمُْْٓمَٚمَ٘م٦م ًَّ طََم٤مِدي٨م اًم ْٕ ٌِْض اًْمِٕمْٚمؿ ذِم ا ـْ  اعمَُْراد سمَِ٘م ًَمْٞمَس ُهَق حَمْقه ُِم
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٤مفمف ُف َيُٛمقت مَحََٚمتف ،ُصُدور طُمٗمَّ ـْ َُمْٕمٜم٤َمُه َأٟمَّ
ًٓ  ،َوًَمٙمِ ٤م َوَيتَِّخذ اًمٜم٤َّمس ضُمٝمَّ

هِتِْؿ وَمُٞمِْمٚمُّقَن َوَيِْمٚمُّقَن. َٓ  "حَيُْٙمُٛمقَن سمَِجَٝم٤م

وًمق شمرك  ،وهذا احلدي٨م وهمػمه ضم٤مء ذم ؾمٞم٤مق سمٞم٤من أذاط اًم٤ًمقم٦م

ون ومٞمٝم٤م ًمٙم٤من ىمد ظم٤مض اًمٜم٤مفمر "اًمٕمٚمؿ  ىمٌض "اًمرؾمقل اًمٕم٤ٌمرة يمام هل 

٥ٌّم  ،، وًمٙمـ اًمٜمٌل أووح هذاواعمٜمٙمرون يتقىمٗمقن قمٜمده٤م وم٤مًمٕمٚمؿ ُمً

٥ٌّم وأردٟم٤م  ،وٟمتٞمج٦م ٓضمتٝم٤مدات اًمٕمٚمامء وم٘مٌض اًمٕمٚمؿ ذيمرٟم٤م ومٞمٝم٤م اعمً

وم٤معمج٤مز هٜم٤م ُمرؾمؾ ذم قمرومٜم٤م ُمٕمنم اًمٌالهمٞملم،  ،ؾمٌٌف وهؿ اًمٕمٚمامء

 .واًمذي شمقمّم ذطمف هق ؾمّٞمدٟم٤م رؾمقل اهلل 

وهذا احلدي٨م ٟمٛمقذج ومذ عم٤م يم٤من يٗمٝمٛمف اًمّمح٤مسم٦م واًمرؾمقل صغم 

وهلذا ؾمٙمتقا قمـ أُمقر سمدت ُمقمه٦م وهم٤مُمْم٦م عمـ  ،اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ

دظمٚمقا ذم اإلؾمالم ُمـ إُمؿ إظمرى وًمٞمس همري٤ٌم أن يٙمقن همٞم٤مب 

وىمد  ،اًمت٠مويؾ اعمج٤مزي ؾم٤ٌٌم ذم طمّمقل يمقارث متس اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م

قمٜمدُم٤م  ،ذًمؽ ذم طمديثف قمـ اًمٜمّم٤مرى أووح اًمِمٝمرؾمت٤مين رمحف اهلل

وم٠مظمذوه قمغم فم٤مهره ومحدصم٧م سمدقم٦م  ،وضمدوا ذم اإلٟمجٞمؾ ًمٗمظ اًمٌٜمّقة

اسمـ اهلل شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ قمٚمّقا  –واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  –ادقم٤مء أّن اعمًٞمح 

وًمق أظمذوا اًمٕم٤ٌمرة وأقمٓمقه٤م طم٘مٝم٤م ُمـ احل٘مٞم٘م٦م اإلهلٞم٦م وقمرضمقا  ،يمٌػما

ىمد ؾمٚمٛمقا ُمـ هذه اًم٘م٤مصٛم٦م اًمتل إمم دٓٓهت٤م سمٛمٕمراج اعمج٤مز ًمٙم٤مٟمقا 



125 

رضسم٧م فمٝمر شمٚمؽ إُّم٦م وُمّزىم٧م قم٘مٞمدهت٤م وأومًدت شمّمّقراهت٤م ذم 

وأـمٚم٘مقا ًمٗمظ إسمقة "ي٘مقل:  ،وهذا ُم٤م ي٘مقًمف اًمِمٝمرؾمت٤مين ،اإلهلٞم٤مت

: وضمدوا ذم اإلٟمجٞمؾ طمٞم٨م ىم٤ملواًمٌٜمقة قمغم اهلل قمّزوضمؾ وقمغم اعمًٞمح عم٤م 

ٗم٤م: إّٟمؽ اسمـ اهلل وطمٞم٨م ىم٤مل ًمف ؿمٛمٕمقن اًمّم ،إّٟمؽ أٟم٧م آسمـ اًمقطمٞمد

ٞم٤م وًمٕمّؾ ذًمؽ ُمـ جم٤مز اًمٚمٖم٦م يمام ي٘م٤مل ًمٓمالب اًمدٟمٞم٤م أسمٜم٤مء اًمدٟم ،طم٘م٤م

 . 1"وًمٓمالب أظمرة أسمٜم٤مء أظمرة 

 ،وُمـ اًميوري أن يٗمتح اإلٟم٤ًمن اعمج٤مل ًمٚمٗمٝمؿ ذم آي٤مت اهلل شمٕم٤ممم

وقمغم ؾمٜمـ اًمٕمرسمّٞم٦م  ،سمٛمٜمٝم٩م قمٚمٛمل صحٞمح جيري قمغم ؾمٜم٦ّم اًمٜمٌّقة

وًمٞمس  ،اًمتدسّمر وأؾم٤مس اًمتدسّمر اًمٗمٝمؿ واًمتٗمّٝمؿوهق اعمدقمق إمم  ،اًمٗمّمٞمح٦م

وٟمّدقمل ذم  ،ُمـ اًمّديـ أن ٟمٗمرض قمغم أظمريـ شمّمّقراشمٜم٤م وقم٘م٤مئدٟم٤م

وم٢مّن هذه ؾمػمة ومرقمقن ذم ىمقًمف  ،2ؾمٌٞمؾ ذًمؽ أّٟمٜم٤م ٟمدقمق إمم ؾمٌؾ اًمرؿم٤مد

 ، َشاِد (َمآ أُِرٌُكۡم إَِّلَّ َمآ أََرىَٰ َوَمآ أَۡهِدٌُكۡم إَِّلَّ َسِبٌَل ٱلرَّ ) طملم ىم٤مل هلؿ : 

ومال شمٖمرٟم٤م دقمقى اًمرؿم٤مد واهلداي٦م واًمٕمٜم٤مويـ اًمٕمريْم٦م سم٘مدر ُم٤م هتّٛمٜم٤م 

                                                           

 180الشهرستاني، الملل والّنحل، دار الفكر، ص :  1
ىبوا كل أتباعو، وأخذوه نضرب المثال بما فعلو المعتزلة مع اإلمام أحمد رحمو اهلل، فقد أر  2

بالقسوة والشّدة والتعذيب مع أنّو كان مسالما يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، وال يجيب وال 
 !!يبادر إال إذا سئل .. ويبدو أّن دعاة حريّة التفكير ىنا ىم من يمارسون اإلرىاب الفكري والعقدي 

نف ضد اإلسالم، وال تهمة لإلسالم سوى واليوم ليس ببعيد عن البارحة، فالديمقراطيات تمارس الع
أنّو شريعة حياة متكاملة أمام ديمقراطيات عرجاء جاء بها فكر إنساني قاصر، وىكذا أصبح الحكم 

 بيد كل من يتسّتر وراء الغوغاء الشعبّية. 
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ة قمغم قم٘مٞمدة سمٕمٞمٜمٝم٤م ومحؾ اًمٜم٤مس قمٜمقة وختقيٗم٤م وؿمدّ  ،اعم٘م٤مصد واعمآٓت

ُمـ ؿم٤مء ومٚمٞم١مُمـ وُمـ  ،وهق احلرُم٤من ُمـ إٟم٤ًمٟمٞم٦م اإلٟم٤ًمن هق اًمٕمٜمػ

وًمإليامن شمّمقرات وُم٤ًمًمؽ ًمٞمس سم٤مًميورة أن شمٙمقن  ،ؿم٤مء ومٚمٞمٙمٗمر

وُمـ ظمرج قمـ  ،ٞمٕمٝم٤م ٟمٛمٓم٤م واطمدا وًمٙمٜمّٝم٤م شمٚمت٘مل ذم أصقل ٓ سمد ُمٜمٝم٤ممج

ومٝمق همػم ُمٕمٜمل  ،وم٘مد ظمرج ُمـ شمقضمٞمف اخلٓم٤مب إًمٞمف ،هذه إصقل

  ٟم٤مهٞمؽ قمـ اًمٚمقم واًمٜمّ٘مد. ،سم٤مخلٓم٤مب

: ما هق ادـفج افعؾؿل افصحقح دم ؿضقّة َمازات افؼرآن  23إصارة 

هل حدوده دم ـتاب افؽريؿ؟ وهؾ ادجاز ظام دم افؼرآن افؽريؿ؟ ما 

 اهلل تعاػ؟ .

وم٘م٤مل : ي٤م  ،ىم٤مل حيٞمك سمـ حيٞمك : يمٜم٤ّم قمٜمد ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ومج٤مءه رضمؾ

ومٙمٞمػ اؾمتقى ؟ ىم٤مل :  "اًمرمحـ قمغم اًمٕمرش اؾمتقى  "أسم٤م قمٌد اًمرمحـ 

وم٠مـمرق ُم٤مًمؽ رأؾمف طمتك قماله اًمرطمْم٤مء ) اًمٕمرق ( صمؿ ىم٤مل : آؾمتقاء 

واًم١ًمال قمٜمف  ،اضم٥مواًمٙمٞمػ همػم ُمٕم٘مقل، واإليامن سمف و ،همػم جمٝمقل

)اًمٌٞمٝم٘مل ذم يمت٤مسمف إؾمامء "وم٠مُمر سمف أن خيرج ،وُم٤م أراك إٓ ُمٌتدقم٤م ،سمدقم٦م

 واًمّمٗم٤مت ( .

شمرك ًمٜم٤م ذم هذه اعم٘مقًم٦م اًمٗمّذة ٟمٔمرّي٦م  –رمحف اهلل  –إّن ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس 

يمؼمى ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمخّمقص آي٤مت شمتٕمّٚمؼ سمذات اهلل 
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وإهّن٤م ٟم٘مٚم٦م ُمٕمرومّٞم٦م يمؼمى ًمق  ،يٗم٦مشمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف ويمذًمؽ ذم اًمًٜم٦ّم اًمنم

 ،ومامًمؽ مل يٙمـ وم٘مٞمٝم٤م وحمّدصم٤م وم٘مط ،أشمٞمح ًمٜم٤م دراؾمتٝم٤م ذم ومّمقل وجمّٚمدات

 سمؾ يم٤من يمذًمؽ قم٤مروم٤م سمٚمٖم٦م اًمٕمرب وؾمٜمـ أىمقاهل٤م ..

واعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل اًمذي يتجغّم ذم ُم٘م٤مًمتف وهق أّن اًمٕم٘مقل ٓ حتٞمط 

ف يمذًمؽ ممتٜمع ٓ وم٢مّن اّدقم٤مء ُمٕمروم٦م يمٞمٗمّٞم٦م صٗم٤مشم ،سمذات اهلل وٓ سمّمٗم٤مشمف

 ،وهذا اعمًٚمؽ شمٌٕمف مجع ُمـ اًمٕمٚمامء وهق يتْمٛمـ شم٠مويال إمج٤مًمٞم٤م ،حم٤مًم٦م

سمؾ  ،ومال ٟمًتٓمٞمع اّدقم٤مء أّن اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ضمٝمٚمقا اعم٘مّمقد هبذه أي٤مت

وهٜم٤مك  ،يم٤من هلؿ ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مين ودٓٓت ٓ شمتٕم٤مرض ُمع اًمتٜمزيف واإلصم٤ٌمت

ًمًٚمػ اًمّم٤مًمح مجع آظمر ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمّمالح وٓ ٟمًتٌٕمدهؿ ُمـ ا

أظمذوا سم٤مًمت٠مويؾ اًمتٗمّمٞمكم اًمذي ٓ يتٕم٤مرض ُمع اًمتٜمزيف   ومتٚمؽ 

وٓ يًتٓمٞمع أطمد أن يٚمزم اعمًٚمٛملم سمقاطمد ُمـ  ،اضمتٝم٤مدات ُمٜمٝمؿ 

ومٝمل اضمتٝم٤مدات ذم اًمتٗم٤مؾمػم واؾمتٜم٤ٌمط اعمٕم٤مين واًمتدسّمر ذم يمت٤مب  ،اًم٘مقًملم

 اهلل شمٕم٤ممم، وٓ ٟمٜمٙمر ضمٝمدهؿ وٓ ٟمِمّٙمؽ ذم ٟمّٞمتٝمؿ وىمّمدهؿ إمم ظمدُم٦م

أُّم٤م سم٘مّٞم٦م أي٤مت اًمتل شمٕمٙمس اعمِم٤مقمر  ،اإلؾمالم ومتٙملم دقم٤مئؿ اإليامن

وم٢مّن احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٤معمج٤مز ٟمجده قمٜمد يمثػم  ،اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م أو فمقاهر اًمقاىمع

ُمـ قمٚمامء اًمٌالهم٦م سمؾ ويتّخذوهن٤م قمٛمدة ًمتٌٞملم إقمج٤مز اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 
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وذًمؽ ّٕٟمف ُمـ أسمرز  ،وهذه ٟمحٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سمقىمقع اعمج٤مز ومٞمٝم٤م ىمٓمٕم٤م

 ٔم٤مهر اإلقمج٤مز ذم يمالم اهلل شمٕم٤ممم.ُم

إّن شمٗمًػم اًمٕم٘م٤مئد وشمٗمًػم يمالم اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ومٕمؾ اًمٌنم شم١مظمذ 

قم٤ٌمراهتؿ واضمتٝم٤مداهتؿ وشمرّد وٓ شم٘مّدس، ومتٚمؽ آي٤مت قمٚم٧م وؾمٛم٧م 

وارشم٘م٧م ُمرشم٦ٌم ُمـ اًمٌٞم٤من  ،طمّتك ضمّٚم٧م ًمٖمتٝم٤م قمـ اًمقصػ واًمدراؾم٦م

ي٤مت ىمد أسم٤مهن٤م وي٘مٞمٜم٤م ُمٜمّل أّن دراؾم٦م شمٚمؽ أ ،اإلهلل قمزيزة اعمٓمٚم٥م

ومٛمـ أراد ُمراضمٕم٦م ذًمؽ ومٕمٚمٞمف سمٙمت٥م  ،إئّٛم٦م قمغم ُمدار اًمٕمّمقر اًم٤ًمسم٘م٦م

٤مدة إؿم٤مقمرة أو همػمهؿ ًّ ممّـ اٟمتٝم٩م  اًمٕم٘م٤مئد قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ اًم

ٚمػ أو أظمذ  ًّ   واهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز : ،سم٤مضمتٝم٤مد اخلٚمػـمريؼ اًم

َب مِ  ﴿ َك ٱۡلِكَتَٰ ٌۡ ٌت ُهنَّ أُمُّ ُهَو ٱلَِّذٓي أَنَزَل َعلَ ۡحَكَمَٰ ٞت مُّ ٌََٰ  ۡنُه َءا

تۖٞ  ِبَهَٰ ِب َوأَُخُر ُمَتَشَٰ ِبُعوَن   ٱۡلِكَتَٰ تَّ ٌَ ٞغ َف ٌۡ ا ٱلَِّذٌَن ِفً قُلُوِبِهۡم َز  َفأَمَّ
ۡعلَُم َتۡأِوٌلَُهۥٓ  ٌَ َبَه ِمۡنُه ٱۡبِتَغآَء ٱۡلِفۡتَنِة َوٱۡبِتَغآَء َتۡأِوٌلِِهۦۖ َوَما   َما َتَشَٰ

ُُۗ وَ  ۡن ِعنِد إَِّلَّ ٱّللَّ ا ِبِهۦ ُكّلٞ مِّ قُولُوَن َءاَمنَّ ٌَ ِسُخوَن ِفً ٱۡلِعۡلِم   ٱلرََّٰ

ِب  ٓ أُْولُوْا ٱۡۡلَۡلَبَٰ ُر إَِّلَّ كَّ ذَّ ٌَ َناُۗ َوَما   (   7) آل قمٛمران : ﴾َربِّ

ُن َعلَى ٱۡلَعۡرِش ٱۡسَتَوىَٰ  ﴿ومٗمل ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ۡحَمَٰ  (5 ،ضف﴾ )ٱلرَّ

وطم٤موًمقا اؾمتجالء هذا  ،اظمتالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ىمْمٞم٦م آؾمتقاء

اعمٕمٜمك إُّم٤م سم٤مًمت٠مويؾ اإلمج٤مزم اًمذي ي٘مّمد ُمٜمف شمٜمزيف اهلل شمٕم٤ممم قمـ فم٤مهر 
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ُمع آطمؽماز  ،وإُّم٤م سمرؤي٦م سمالهمّٞم٦م 1هذه أي٤مت اعمًتحٞمؾ ذم طم٘مف شمٕم٤ممم

وٟمريد اًمت٠ميمٞمد أّٟمف ٓ  ،ذًمؽ اضمتٝم٤مدهؿ رمحٝمؿ اهلل ،قم٘مدّي٤م ُم٤م أُمٙمٜمٝمؿ

وم٤مًمّٓمرق ذم اًمٜمٔمر إمم  ،عمًٚمٛملميٜمٌٖمل ٕطمد شمْمٚمٞمؾ جمتٝمد ُمـ جمتٝمدي ا

واعم٘مٌقل ُمٜمٝم٤م ُم٤م واومؼ ىمدر اإلُمٙم٤من يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦ّم  ،اًمٕم٘مٞمدة شمٕمّددت

 وهٜم٤م ٟمٕمرض آراء إئّٛم٦م ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مال قمٜمٝمؿ :    ،رؾمقًمف ٟمّم٤م وومٝمام

ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : ُهَق اًمَِّذي ظَمَٚمَؼ ًَمُٙمْؿ َُم٤م ذِم ؿال ابـ جرير افطزي 

َْرِض مَجِٞمًٕم٤م  ْٕ ٌَْع ؾَمَٛمَقاٍت َوُهَق سمُِٙمؾِّ ا َـّ ؾَم اُه قَّ ًَ  وَم
ِ
اَمء ًَّ صُمؿَّ اؾْمتََقى إمَِم اًم

 قَمٚمِٞمٌؿ )
ٍ
ء  ( : 29َرْ

اهـ"وأْومم اعمٕم٤مين سم٘مقل اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه: ، "صمؿ اؾمتقى إمم اًمًامء ومًقَّ

ـّ ؾمٌع ؾمٛمقات. ـّ سم٘مدرشمف، وظمٚم٘مٝم  قمال قمٚمٞمٝمـ وارشمٗمع، ومدسمره

الم اًمٕمرب ذم شم٠مويؾ ىمقل واًمٕمج٥ُم ممـ أٟمٙمر اعمٕمٜمك اعمٗمٝمقم ُمـ يم

ومُ٘مْؾ:  ، اًمذي هق سمٛمٕمٜمك اًمٕمٚمق وآرشمٗم٤مع."صمؿ اؾمتقى إمم اًمًامء"اهلل:

                                                           
وىما يقول ابن باديس رحمو اهلل في " العقائد اإلسالمّية " ما نّصو : " ونثبت االستواء والنزول ونح 1

"،  وبأّن ظاىرىا المتعارف في حّقنا غير مرادونؤمن بحقيقتهما على ما يليق بو تعالى بال كيف، 
 وتالحظ أنّو يتّزه اهلل تعالى عن ظاىرىا غير المراد .

ويذكر اإلمام البوطي رحمو اهلل في كبرى اليقينيات الكونّية أّن مذىب السلف ىو تنزيو اهلل عن 
فويض معانيها هلل تعالى، وىذا ذكره كذلك اإلمام السنوسي وتحّدث عن ظواىر ىذه اآليات مع ت

 مذىب الخلف الذي أصبح طريقا ال بّد منو ألسباب فكرية وحضاريّة .
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) ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ذم  "قمال قمٚمٞمٝم٤م قمٚمّق ُُمْٚمؽ وؾُمْٚمٓم٤من، ٓ قمٚمّق اٟمت٘م٤مل وَزوال.

 .م( 2111 ،شم٠مويؾ اًم٘مرآن شمح أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م اًمٓمٌٕم٦م : إومم

ُمـ  54ٙم٤مم اًم٘مرآن ( ذم شمٗمًػم أي٦م اجل٤مُمع ٕطم) وؿال افؼرضبل

: ومٕمٚمق اهلل  "صمؿ اؾمتقى قمغم اًمٕمرش  "ؾمقرة إقمراف ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

وارشمٗم٤مقمف قم٤ٌمرة قمـ قمٚمق جمده وصٗم٤مشمف وُمٚمٙمقشمف أي ًمٞمس ومقىمف ومٞمام 

جي٥م ًمف ُمـ ُمٕم٤مين اجلالل أطمد وٓ ُمٕمف ُمـ يٙمقن اًمٕمٚمق ُمِمؽميم٤م سمٞمٜمف 

   "وسمٞمٜمف ًمٙمٜمّف اًمٕمكم سم٤مٓـمالق ؾمٌح٤مٟمف .

ْ شَمَر َأنَّ اهللََّ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م ذِم  }ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم : ؼقل ابـ ـثر ي َأمَل

ـْ َٟمْجَقى صَمالصَم٦ٍم إِٓ ُهَق َراسمُِٕمُٝمْؿ َوٓ  اَمَواِت َوَُم٤م ذِم إْرِض َُم٤م َيُٙمقُن ُِم ًَّ اًم

ـْ َذًمَِؽ َوٓ َأيْمَثَر إِٓ ُهَق َُمٕمَ  ٦ٍم إِٓ ُهَق ؾَم٤مِدؾُمُٝمْؿ َوٓ َأْدَٟمك ُِم ًَ ـَ َُم٤م مَخْ ُٝمْؿ َأْي

 قَمٚمِٞمٌؿ 
ٍ
ء ٌُِّئُٝمْؿ سماَِم قَمِٛمُٚمقا َيْقَم اًْمِ٘مَٞم٤مَُم٦ِم إِنَّ اهللََّ سمُِٙمؾِّ َرْ  اعمج٤مدًم٦م {(7)يَم٤مُٟمقا صُمؿَّ ُيٜمَ

صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم خمؼًما قمـ إطم٤مـم٦م قمٚمٛمف سمخٚم٘مف واـمالقمف قمٚمٞمٝمؿ،  "

 َأمَلْ شَمرَ  }وؾمامقمف يمالُمٝمؿ، ورؤيتف ُمٙم٤مهنؿ طمٞم٨م يم٤مٟمقا وأيـ يم٤مٟمقا وم٘م٤مل: 

اَمَواِت َوَُم٤م ذِم إْرِض ُمَ  ًَّ ـْ َٟمْجَقى صَمالصَم٦مٍ َأنَّ اهللََّ َيْٕمَٚمُؿ َُم٤م ذِم اًم  {٤م َيُٙمقُن ُِم

٦ٍم إِٓ ُهَق ؾَم٤مِدؾُمُٝمْؿ َوٓ  }أي: ُمـ ه صمالصم٦م  ًَ إِٓ ُهَق َراسمُِٕمُٝمْؿ َوٓ مَخْ

ـَ َُم٤م يَم٤مُٟمقا  ـْ َذًمَِؽ َوٓ َأيْمَثَر إِٓ ُهَق َُمَٕمُٝمْؿ َأْي ي: يٓمٚمع قمٚمٞمٝمؿ أ {َأْدَٟمك ُِم

يًٛمع يمالُمٝمؿ وههؿ وٟمجقاهؿ، ورؾمٚمف أيًْم٤م ُمع ذًمؽ شمٙمت٥م ُم٤م 
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َأمَلْ َيْٕمَٚمُٛمقا َأنَّ اهللََّ َيْٕمَٚمُؿ  }يتٜم٤مضمقن سمف، ُمع قمٚمؿ اهلل وؾمٛمٕمف هلؿ، يمام ىم٤مل: 

ُهْؿ َوَٟمْجَقاُهْؿ َوَأنَّ اهللََّ قَمالُم اًْمُٖمُٞمقِب  َأْم  }[ وىم٤مل  78] اًمتقسم٦م :  {ِهَّ

ٌُقَن أَ  ًَ ُهْؿ َوَٟمْجَقاُهْؿ سَمغَم َوُرؾُم حَيْ َٛمُع ِهَّ ًْ ٌُقنَ ٟم٤َّم ٓ َٟم  {ُٚمٜم٤َم ًَمَدهْيِْؿ َيْٙمُت

قمغم أن اعمراد هبذه [ ؛ وهلذا طمٙمك همػم واطمد اإلمج٤مع  81اًمزظمرف: ]

أي٦م ُمٕمٞم٦م قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم وٓ ؿمؽ ذم إرادة ذًمؽ وًمٙمـ ؾمٛمٕمف أيْم٤م ُمع 

٘مف، ٓ ٓمٚمع قمغم ظمٚم، وسمٍمه ٟم٤مومذ ومٞمٝمؿ، ومٝمق، ؾمٌح٤مٟمف، ُمقمٚمٛمف حمٞمط هبؿ

 .( اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ًمإلُم٤مم اسمـ يمثػم)شمٗمًػم"يٖمٞم٥م قمٜمف ُمـ أُمقرهؿ رء.

وؿد أبدع دم  ،ويؼقل افشقخ افطاهر بـ ظاصقر دم افتحرير وافتـقير

  ؾفؿف ظذ شبقؾ آشتعارة وأؾـان ادجاز حسب اجتفاده رمحف اهلل :

 ،ٕم٤ممموم٤مٓؾمتقاء يٕمؼمِّ قمـ ؿم٠من قمٔمٞمؿ ُمـ ؿم١مون قمٔمٛم٦م اخل٤مًمؼ شم "

اظمتػم اًمّتٕمٌػم سمف قمغم ـمريؼ آؾمتٕم٤مرة واًمتّٛمثٞمِؾ: ّٕن ُمٕمٜم٤مه أىمرب ُمٕم٤مين 

وم٢مّن اهلل عم٤ّم أراد  ،اعمقاد اًمٕمرسمّٞم٦م إمم اعمٕمٜمك اعمٕمؼّم قمٜمف ُمـ ؿم١موٟمف شمٕم٤ممم

شمٕمٚمٞمؿ ُمٕم٤من ُمـ قم٤ممل اًمٖمٞم٥م مل يٙمـ يت٠مشمك ذًمؽ ذم اًمّٚمٖم٦م إّٓ سم٠مُمثٚم٦م 

ًمّتٕمٌػم قمـ اعمٕم٤مين اعمٖمّٞم٦ٌم ومٚمؿ يٙمـ سمد ُمـ ا ،ُمٕمٚمقُم٦م ُمـ قم٤ممل اًمِّمٝم٤مدة

وًمذًمؽ يٙمثر ذم اًم٘مرآن  ،سمٕم٤ٌمرات شم٘مّرهب٤م مم٤ّم يٕمؼم سمف قمـ قم٤ممل اًمِّمٝم٤مدة

 ذيمر آؾمتٕم٤مرات اًمتّٛمثٞمٚمّٞم٦م واًمتّخٞمٞمٚمّٞم٦م ذم ُمثؾ هذا .
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ٚمػ يتٚمّ٘مقن أُمث٤مهل٤م سمال سمح٨ٍم وٓ ؾم١مال ٕهّنؿ قمٚمٛمقا  ًّ وىمد يم٤من اًم

ويًّٛمقن أُمث٤مهَل٤م  ،اعم٘مّمقد اإلمج٤مزم ُمٜمٝم٤م وم٤مىمتٜمٕمقا سم٤معمٕمٜمك جمٛمالً 

صمّؿ عم٤ّم فمٝمر قمٍم اسمتداء اًمٌح٨م يم٤مٟمقا إذا ؾمئٚمقا قمـ هذه  ،سم٤معمتِم٤مهب٤مت

وىمد  ،أي٦م ي٘مقًمقن : اؾمتقى اهلل قمغم اًمٕمرش وٓ ٟمٕمرف ًمذًمؽ يمٞمٗم٤مً 

سمّٞمٜم٧ُم أّن ُمثؾ هذا ُمـ اًم٘مًؿ اًمّث٤مين ُمـ اعمتِم٤مسمف وأطم٥ًم أّن اؾمتٕم٤مرشمف 

ن قُمّدي سمحرف ) قمغم ( وم٢م ،ختتٚمػ سم٘مريٜم٦م احلَرف اًمذي ُيٕمّدى سمف ومٕمٚمف

ُمًتٕمٛمؾ  ،يمام ذم هذه أي٦م وٟمٔم٤مئره٤م ومٝمق ُمًتٕم٤مر ُمـ ُمٕمٜمك آقمتالء

 ،ومٞمحتٛمؾ أّٟمف أريد ُمٜمف اًمتّٛمثٞمؾ ،ذم اقمتالء جم٤مزي يدّل قمغم ُمٕمٜمك اًمّتٛمّٙمـ

ـِ شمٍّمومف شمٕم٤ممم سمتدسمػم اًمٕمقامل وًمذًمؽ ٟمجده هبذا  ،وهق متثٞمؾ ؿم٠مٟم

ٌع واىمٕم٤ًم قم٘م٥م ذيمر  ًّ اموات وإرضاًمؽّميمٞم٥م ذم أي٤مت اًم ًّ  ،ظمٚمؼ اًم

وم٤معمٕمٜمك طمٞمٜمئذ : ظمٚمَ٘مٝم٤م صمّؿ هق يدسّمر أُمقره٤م شمدسمػم اعمَٚمِؽ أُمقر ممٚمٙمتف 

ُمًتقي٤ًم قمغم قَمرؿمف . ومم٤ّم ي٘مرب هذا اعمٕمٜمك ىمقل اًمٜمٌّلء صغم اهلل قمٚمٞمف 

اموات يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦م صمّؿ ي٘مقل :  "وؾمٚمؿ  ًّ َيْ٘مٌِض اهلل إرَض ويٓمقي اًم

ـَ ُمٚمقك إرض وًمذًمَؽ أيْم٤ًم قُم٘م٥م هذا اًمؽّميمٞم٥م ذم  ."أٟم٤م اعمَٚمِؽ أْي

 ،يٖمِمك اًمٚمٞمؾ اًمٜمٝم٤مر اًمخ }ُمقاىمٕمف يمّٚمٝم٤م سمام ومٞمف ُمٕمٜمك اًمتٍّمف يم٘مقًمف هٜم٤م

ُٕمر ُم٤م ُمـ ؿمٗمٞمع إٓ ُمـ سمٕمد يدسمر ا}: (  3) وىمقًمف ذم ؾمقرة يقٟمس 

وؾمخر اًمِمٛمس واًم٘مٛمر يمؾ جيري }:( 2وىمقًمف ذم ؾمقرة اًمّرقمد )  {إذٟمف
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وىمقًمف ذم ؾمقرة أمل اًمًجدة  { ٕضمؾ ُمًٛمك يدسمر إُمر يٗمّمؾ أي٤مت

ُم٤مًمٙمؿ ُمـ دوٟمف ُمـ وزم وٓ ؿمٗمٞمع أومال شمتذيمرون يدسمر  }( :  5 ،4)

ويمامل هذا اًمّتٛمثٞمؾ ي٘متيض أن يٙمقن يمّؾ  {إُمر ُمـ اًمًامء إمم إرض 

 ُمـ أضمزاء اهلٞمئ٦م اعمٛمّثٚم٦م ُمِمٌٝم٤ًم سمجزء ُمـ أضمزاء اهلٞمئ٦م اعمٛمثَّؾ هب٤م
ٍ
 ،ضمزء

اء اهلٞمئ٦م اعمٛمّثٚم٦م ُمِم٤مهب٤ًم ًمٕمرش ومٞم٘متيض أن يٙمقن صمٛم٦م ُمقضمقد ُمـ أضمز

ويمقٟمف ُمّمدر اًمّتدسمػم واًمّتٍمف اإلهلل يٗمٞمض قمغم  ،اعمَٚمؽ ذم اًمٕمٔمٛم٦م

اًمٕمقامل ىمقى شمدسمػمه٤م . وىمد دًّم٧م أصم٤مر اًمّّمحٞمح٦م ُمـ أىمقال اًمّرؾمقل 

الم قمغم وضمقد هذا اعمخٚمقق اًمٕمٔمٞمؿ اعمًّٛمك سم٤مًمٕمرش  ًّ قمٚمٞمف اًمّّمالة واًم

 يمام ؾمٜمٌّٞمٜمف .

ؾ آؾمتقاء سمحرف اًمالّم ومٝمق ُمًتٕم٤مر ُمـ ُمٕمٜمك وم٠مُّم٤م إذا قُمّدي ومٕم

صمؿ اؾمتقى إمم  }يمام ذم ىمقًمف : ،اًم٘مّمد واًمّتقضّمف إمم ُمٕمٜمك شمٕمّٚمؼ اإلرادة

ٟمحقًا ُمـ هذا ش اًمٙمِم٤مف»[ . وىمد ٟمح٤م ص٤مطم٥م  29] اًمٌ٘مرة :  {اًمًامء 

ومالن إّٓ أّٟمف ؾمٚمؽ سمف ـمري٘م٦م اًمٙمٜم٤مي٦م قمـ اعُمٚمؽ : ي٘مقًمقن اؾمتقى  ،اعمٕمٜمك

 ( 157ص:  5ج ،شمٗمًػم اًمتحرير واًمتٜمقير) "ن ُُمٚمؽ .قمغم اًمٕمرش يريدو

إّن احلرص قمغم ؾمالُم٦م اًمٕم٘مٞمدة هق ُم٤م دومع ه١مٓء اًمٕمٚمامء إمم اًمتامس 

ّٕن اًمقىمقف قمٜمد فمقاهر  ،ُم٤ًمًمؽ اًمدٓٓت ذم اًمٕم٤ٌمرات وشمٗمّٝمٛمٝم٤م

يقىمع ومٞمام ٓ حيٛمد قم٘م٤ٌمه  ،أي٤مت دون متٙملم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمـ اًمٜمٗمقس
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ومٞمف مجع اًمٕمٚمامء ُمـ وم٘مٝم٤مء وُمٗمنيـ   وهذا اًمٓمريؼ ؾم٤مر ،طم٥ًم رؤيتٝمؿ

وأصقًمٞملم وسمالهمٞملم وهمػمهؿ ممّـ يٛمّثٚمقن اعمدارس اًمٙمؼمى ذم اًمٕم٤ممل 

وٓ ٟمٜمٕم٧م ُمٗم٤مرىمف  ،اإلؾمالُمل هذا اًمّٓمريؼ ٓ ٟمٚمزم سمف ُمـ وم٤مرىمف

سمؾ ٟمحؽمم اظمتٞم٤مره ورؤيتف اخل٤مص٦م ًمٙمت٤مب اهلل قمغم ذط أٓ  ،سم٤مًمْمالل

 ،اعمٓمٚم٘م٦م وهق اًم٘م٤مسمض قمٚمٞمٝم٤ميٚمزم هب٤م همػمه وٓ يٕمتؼمه٤م هل احل٘مٞم٘م٦م 

يمذًمؽ ٟمحـ ًمًٜم٤م ٟمّدقمل أّن اًمٞم٘ملم اعمٓمٚمؼ سملم أيديٜم٤م ن سمؾ ٟمٛمٚمؽ وضمٝم٤م 

 وىمد يٛمٚمؽ همػمٟم٤م وضمقه٤م أظمرى.  ،ُمـ أوضمف احل٘مٞم٘م٦م

وذم هذا اًمّّمدد ٟمذيمر قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦ّم احلّ٘م٦م اًمتل قم٤مش قمٚمٞمٝم٤م 

أضمدادٟم٤م اًمذيـ ؿم٤مدوا سمٜمٞم٤من احلْم٤مرة  ،أضمدادٟم٤م وؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح

 ،ُمٞم٦م ُمنمىم٤م وهمرسم٤م ومل يٙمقٟمقا يقُم٤م شم٤مسمٕملم ًمٚمٙمّٗم٤مر ُمٝم٤مدٟملم هلؿاإلؾمال

وإّن قم٘مٞمدة اإلُم٤مم اًمًٜمقد اًمتٚمٛم٤ًمين رمحف اهلل شمٕم٤ممم اًمتل دّرؾم٧م ذم 

مجٕم٧م قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦ّم قمغم  –وٓ شمزال يمذًمؽ  –اًم٘مرويلم وإزهر 

وي٘مقل  ،وىمد ذح اًمًٜمقد اعمٜمٔمقُم٦م اجلزائرّي٦م ذم اًمٕم٘م٤مئد ،سمٞم٤من احلؼ

 ٥م اعمٜمٔمقُم٦م اًمِمٞمخ أمحد سمـ قمٌد اهلل اًمزواوي اجلزائري : ص٤مطم

 أو حديث ؾلّول ـّؾ حمتؿؾ     وـّؾ ما أوهؿ افؼرآُن مـ صبف       

 أو خذ بؿعـاه واترك فػظ طاهره      مـّزها مثؾ رأي افّسادة إَُول
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أن اًمتقىّمػ قمٜمد اًمٔم٤مهر ذم آي٤مت  1ويٌلّم اًمًٜمقد ذم ذطمف

ًمٙمٗمر واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، ويًٌط اظمتالف أهؾ اًمّمٗم٤مت أصؾ ُمـ أصقل ا

 اًمًٜم٦ّم ذم سمٞم٤من هذه اًمّمٗم٤مت إمم صمالث ومرق : 

*ومرىم٦م شمرى اًمت٠مويؾ ومحؾ اًمٚمٗمظ قمغم أىمرب جم٤مز يّمّح وهذا 

 .إُم٤مم احلرُملم اجلقيٜمل ومج٤مقم٦م ُمٕمفُمذه٥م 

*ومرىم٦م شمرى قمدم اًمتٕمّرض ًمٚمت٠مويؾ وآيمتٗم٤مء سمٛمجّرد اًمتٜمزيف قمغم 

ٚمػ.اًمٔم٤مهر اعمًتحٞمؾ وهذا ُمذه٥م مج ًّ    2ٝمقر اًم

*إصم٤ٌمت صٗم٤مت قمغم وضمف ٓئؼ هلل شمٕم٤ممم وشمٗمقيض ُمٕمٜم٤مه٤م هلل شمٕم٤ممم 

 ُمع شمٜمزهيف قمـ فم٤مهره٤م اعمًتحٞمؾ ذم طمّ٘مف شمٕم٤ممم .

وؾمٌؼ ًمف وأن  ،هٙمذا قمرض اًمًٜمقد رمحف اهلل ُمذه٥م أهؾ احلؼ

ذيمر هذه اعم٤ًمًمؽ ذم اعم٘مّدُم٤مت وذطمف اًمٕم٘مٞمدة اًمقؾمٓمك واًمٙمؼمى وم٢مّن 

سمحؼ شمٜمٔمٞمؿ اعمِمٝمد اًمٕم٘مدي ذم سمالد اعمٖمرب ويمذا  اإلُم٤مم اًمًٜمقد أقم٤مد

                                                           
السنوسي، المنهج الّسديد في شرح كفاية المريد، تحقيق مصطفى مرزوقي، دار الهدى، الجزائر،  1

 .206، ص : 1ط
العبارات أّن ىذه عقيدة أىل السلف الحقيقّية التي تنّزه اهلل عن وليكن في علم كّل مطالع لهذه  2

ظاىر ىذه اآليات المستحيل في حّقة تعالى، وليس ذلك المذىب الذي يأخذىا على ظاىرىا 
والعياذ باهلل، الوقوف عند ظاىر ىذه اآليات واعتقادىا على ظاىرىا يؤّدي إلى ما اليحمد عقباه، 

ّن تنزيو اهلل عن ظاىرىا ىو مذىب الحق الذي ال ينبغي أن نحيد عنو وال واإلمام البوطي نّبو على أ
 ينبغي أن يلتبس علينا بدعاوى مشبوىة تابعة لشرق أو لغرب .
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ومٕم٘مٞمدشمٜم٤م ذم صٗم٤مت اهلل قمغم اٟمت٘مؾ قمؼم إزهر إمم اًمٌالد اعمنمىمّٞم٦م 

ُمذه٥م أهؾ اًمًٚمػ اًمذي يٜمّزهقن اهلل قمـ فم٤مهر هذه أي٤مت اعمًتحٞمؾ 

وٓ ٟمحٙمؿ قمغم ُمـ ادّمف إمم اًمت٠مويؾ سم٤مًمْمالل ومٓمري٘مٝمؿ  ، ذم طمّ٘مف شمٕم٤ممم

سمؾ إّن  ،ي٤من إمم طم٘مٞم٘م٦م واطمدة وُمٌتٖمك واطمدوـمريؼ أهؾ اًمًٚمػ شم١مدّ 

ذم فمروف ُمٖم٤ميرة  1ـمريؼ اًمت٠مويؾ يم٤من ـمري٘م٤م ًمٚمخٚمػ ويم٤من ٓ سمّد ُمٜمف

ًمٔمروف اًمًٚمػ وضمدوا إُّم٦م قمٚمٞمٝم٤م ومٙم٤من ًمزاُم٤م إظمذ سم٤مًمت٠مويؾ 

واًمًػم قمغم ـمريؼ اًمًٚمػ  ،اعمحٛمقد اًمذي ٓ يٕم٤مرض شمٜمزيف اهلل شمٕم٤ممم  

اًمت٠مويؾ احلؼ اعمٕمتٛمد قمغم ؾمٜمـ  ٓ يٛمٜمع ُمـ ومٝمؿ دٓٓت اؾمتٜمتجٝم٤م أهؾ

وهق ُم٤م ومٝمٛمتف اًمٕمرب ُمـ سمٞم٤من اًم٘مرآن  ،اًمٕمرسمّٞم٦م ذم وضمقه خم٤مـم٤ٌمهت٤م

 اًمٙمريؿ. 

 تـبقف : مجع افعؾامء افؼائؾغ بادجاز دم افرّد ظذ معّطؾة افبالؽة :  

وإّن مجع إئّٛم٦م اًم٘م٤مئٚملم سم٤معمج٤مز ذم اًم٘مرآن ًمٞمحتِمدون طمّتك خيّٞمؾ 

قمـ هذه اخل٤مصّٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمـ ظمقاص ًمٚم٘م٤مرئ أّٟمف ضمٞمش يٜم٤مومح 

وإّن أىمقاهلؿ هلل صقاقمؼ ُمرؾمٚم٦م قمغم يمّؾ  ،إؾمٚمقب اًم٘مرآين اًمٙمريؿ

وم٢مذا يم٤مٟم٧م اعمٕمّٓمٚم٦م قمٜمد قمٚمامء اًمٙمالم  ،ُمٕمّٓمؾ ًمٚمٛمج٤مز ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

                                                           
ينظر كبرى اليقينيات الكونّية للشهيد اإلمام البوطي في الفصل الخاص بصفات اهلل تعالى وما  1

 يترتب عنها من االعتقادات والتنزيو .
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أوًمئؽ اعمٕمّٓمٚم٦م اًمتل  ،شمٕمّٓمؾ اًمّمٗم٤مت وم٢مّن ُمٕمّٓمٚم٦م اًمٌالهم٦م ٓ شم٘مّؾ قمٜمٝمؿ

ّٓمٚمقه ُمـ أطمد أؾم٤ٌمب طمًـ ومٝمٛمف وقم ،قمّٓمٚمقا اًم٘مرآن ُمـ ؿمٓمر طمًٜمف

  .وإطم٤ًمن إومٝم٤مُمف ًمٚمخٚمؼ

يؼقٓن  –رمحفام اهلل  –: اإلمام أمحد واإلمام ابـ تقؿقة ** تـبقف

 بافتلويؾ:

 ،اًمت٠مويؾ ًمٞمس ضمريٛم٦م وًمٞمس والٓ إذا يم٤من حمؽمُم٤م ٕصقل اًمٚمٖم٦م

وُمٕمٜمك اًمت٠مويؾ هق إظمراج "واًمت٠مويؾ ُمثٚمام قمّرومف اسمـ رؿمد رمحف اهلل : 

دًٓم٦م اًمٚمٗمظ ُمـ اًمدًٓم٦م احل٘مٞم٘مّٞم٦م إمم اًمدًٓم٦م اعمج٤مزّي٦م ُمـ همػم أن خيّؾ ذم 

 1"ذًمؽ سمٕم٤مدة ًم٤ًمن اًمٕمرب ذم اًمتجّقز

وم٤مًمت٠مويؾ ؾمٌٞمؾ ًمٚمٙمِمػ قمـ دٓٓت ٓ يٛمٙمـ احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م 

عمج٤مز يٗمّٕمؾ ظمقاص اًمٕم٤ٌمرة وم٤م ،ٓؾمتح٤مًم٦م ذًمؽ ُمـ ـمريؼ احل٘مٞم٘م٦م

 اًمٚمٖمقّي٦م ويًتخٚمص ُمٜمٝم٤م دٓٓت وُمٕم٤مين شمٕمجز احل٘مٞم٘م٦م قمـ آدائٝم٤م .

 ،وىم٤مل اإلُم٤مم ومخر اًمديـ اًمرازي ذم أؾم٤مس اًمت٘مديس ذم قمٚمؿ اًمٙمالم

ٟم٘مؾ "ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين اخل٤مص سمت٠مويؾ اعمتِم٤مهب٤مت ُمـ إظم٤ٌمر وأي٤مت : 

اهلل أّٟمف أىمّر سم٤مًمت٠مويؾ ذم  اًمِمٞمخ اًمٖمزازم رمحف اهلل قمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ رمحف

 صمالصم٦م أطم٤مدي٨م : 

                                                           

 . 99، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال،دار الكتب العلمّية،  ص :ابن رشد 1



118 

 "لم اهلل ذم إرض احلجر يٛم "ه٤م ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم : أطمد

 " ٕضمد ٟمٗمس اًمرمحـ ُمـ ىمٌؾ اًمٞمٛملمإيّن "وصم٤مٟمٞمٝم٤م ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم :

 1"أٟم٤م ضمٚمٞمس ُمـ ذيمرين "وصم٤مًمثٝم٤م ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًالم طمٙم٤مي٦م قمـ اهلل :

اإلُم٤مم أمحد ذم ىمقًمف صغم اهلل واٟمٔمر ذم ٟم٘مؾ اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمـ 

اَُم َُيِقئَاِن َيْقَم  } قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ذم اًمّمحٞمح: اْؿَرُءوا اْفَبَؼَرَة َوآَل ِظْؿَراَن َؾنِّنَّ

ـْ  اِن َظ ـْ َضْرٍ َصَقافَّ حُيَاجَّ اَُم َؽَقاَيتَاِن َأْو َؽاَمَمتَاِن َأْو ؾِْرَؿاِن ِم َلّنَّ ـَ اْفِؼَقاَمِة 

وٟمجد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يروي  2ؾ قمٜمف أّٟمف ىم٤مل ي٠ميت صمقاهبام.وم٘مد ٟم٘م ،{َأْصَحاهِباَِم 

يمثػما ُمـ إىمقال قمـ أمحد وٓ يْمٌط أّي ىمقل ًمتقّزع اًمت٠مويالت سملم 

 أصح٤مب أمحد ويمثرة آطمتج٤مج .

واسمـ شمٞمٛمٞم٦م يامرس اًمت٠ّمويؾ وي٘مّر سم٠ّمّن هذا اًمت٠مويؾ وىمع ذم احلدي٨م 

قُل اهللَُّ َظْبِدي َيؼُ  } اٟمٔمر ذم يمالُمف قمـ طمدي٨م : ،وًمٙمٜمّف ٓ ي٘مّر سمذًمؽ

ْقَػ ُأْضِعُؿؽ َوَأْكَت  ـَ َربُّ اْفَعادََِغ ؟ ُجْعت َؾَؾْؿ ُتْطِعْؿـِل َؾَقُؼقُل : َربِّ 

: َأَما َظؾِْؿت َأنَّ َظْبِدي ُؾاَلًكا َجاَع َؾَؾْق َأْضَعْؿتف َفَقَجْدت َذفَِؽ َؾَقُؼقُل 

                                                           

 .68م، ص : 1995، 1لبنان، ط –أساس التقديس، مؤسسة الكتب الثقافّية، بيروت  1
َواْلَمْقُصوُد ُىَنا : َأنَّ  انظر الفتاوى الكبرى، فصل في نزاع الناس في حديث النزول . إذ ينقل : " 2

ْخَباَر عَ النَّبِ  ا َأْخبَ َر ِبَمِجيِء اْلُقْرآِن ِفي َىِذِه الصُّورَِة َأرَاَد ِبِو اإْلِ ْن ِقَراَءِة يَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َلمَّ
ِمِو الَِّذي َتَكلََّم اْلَقاِرِئ ؛ الَِّتي ِىَي َعَمُلُو َوَذِلَك ُىَو ثَ َواُب قَاِرِئ اْلُقْرآِن ؛ لَْيَس اْلُمَراُد ِبِو َأنَّ نَ ْفَس َكاَل 

 ِبِو َوُىَو قَاِئٌم بِنَ ْفِسِو يَ َتَصوَُّر ُصورََة َغَماَمتَ ْيِن .
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ْقَػ َأُظقُدك َوَأْكَت َربُّ  ِظـِْدي َظْبِدي َمِرْضت َؾَؾْؿ َتُعْديِن َؾَقُؼقُل : َربِّ  ـَ

اْفَعادََِغ ؟ َؾَقُؼقُل : َأَما َظؾِْؿت َأنَّ َظْبِدي ُؾاَلًكا َمِرَض َؾَؾْق ُظْدتف فََقَجْدتـِل 

ٌَْح٤مَٟمُف  {ِظـَْدُه  يٌح ذِم َأنَّ اهللََّ ؾُم  َوملَ  مَلْ َيْٛمَرْض ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م : َوَهَذا َسِ

ٌْدُ  ـْ َُمِرَض قَم
ٌُْدُه وَمَجَٕمَؾ ضُمققَمُف ضُمققَمُف َوَُمَرَوُف جَيُْع َوًَمٙمِ ُه َوضَم٤مَع قَم

ا َذًمَِؽ سم٠َِمٟمَّؽ ًَمْق َأـْمَٕمْٛمتف ًَمَقضَمْدت َذًمَِؽ قِمٜمِْدي َوًَمْق قُمْدشمف  ً َُمَرَوُف ُُمَٗمنِّ

َت٤مُج إمَم شَم٠ْمِويؾٍ  ٌَْؼ ذِم احْلَِدي٨ِم ًَمْٗمٌظ حَيْ  "ًَمَقضَمْدشمٜمِل قِمٜمَْدُه ؛ وَمَٚمْؿ َي

دي٨م اًمذي شمقمّم اًمقطمل ٟمٗمًف شم٠مويٚمف هبذا احل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م حم٤مس

٤م ىم٤مم سمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؟؟ إّٟمف وإٓ ومٌامذا شمٗمّن ُم ،وإظمراضمف قمـ ـمريؼ اعمج٤مز

 "ًَمْق َأـْمَٕمْٛمتف ًَمَقضَمْدت َذًمَِؽ قِمٜمِْدي َوًَمْق قُمْدشمف ًَمَقضَمْدشمٜمِل قِمٜمَْدهُ  ": ي٘مقل

ٌَْح٤مَٟمفُ  "أًمٞمس هذا شم٠مويال ؟؟ أٓ يٜمٓمٌؼ قمغم ىمقًمف :  "مَلْ َيْٛمَرْض  َأنَّ اهللََّ ؾُم

 اًم٘م٤مئٚملم سم٤معمج٤مز ؟؟ اًمٕمٚمامءَ  اًمتل طم٤مرب هب٤م اًم٤ًمدةَ  1ىم٤مقمدة اًمٜمٗمل

ٓ ٟمِمّؽ ذم أّن اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اضمتٝمد وأّن ىمّمده هق ظمدُم٦م 

وًمٙمـ ًمٞمس قمٚمٞمٜم٤م ذم رؤي٦م ُم٤م ٟمراه طمّ٘م٤م أن ٟمٙمّٗمر همػمٟم٤م  ،اًمٕم٘مٞمدة واحلؼ

٘مٝمؿ وٟمٜمٕمتٝمؿ سم٤مًمّْمالل ًّ  ومٝمذا فمٚمؿ ؿمٜمٞمع . ،وٟمٗم

                                                           
لقد حارب المنكرون للمجاز إخوانهم من مثبتيو بحّجة قاعدة الّنفي، فمثال عندما أقول : "زأر  1

في، وكذلك فيما وقع محّمد " وأقول ىذا مجاز، يقولون لنا: لماذا فنقول : ألنّو لم يزأر، فنقوم بالنّ 
في القرآن، فقد تحّدوىم بالّنفي أي أنّهم ينفون أمورا أثبتها القرآن، وىذه قاعدة سخيفة، ألّن الّنفي 
يتوّجو إلى الداللة الظاىرة التي ليست بالضرورة حقيقّية، ويثبت الحقيقة من خاللها، فالّنفي إن وقع 

 ير المقصودة .فهو إلثبات الحقائق التي تختفي وراء الظواىر غ
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ُق َوادَْْغِرُب َؾَلْيـَاَم  }ـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : وٟمجد ىمقل اسم َوهللَِِّ ادَْْؼِ

َٚمِػ َأْي  {ُتَقفُّقا َؾَثؿَّ َوْجُف اهللَِّ  ًَّ  ىِمٌَْٚم٦ُم اهللَِّ َوُوضْمَٝم٦ُم اهللَِّ َهَٙمَذا ىَم٤مَل مُجُْٝمقُر اًم

َٗم٦مِ  َٗم٤مِت َوىَمْد َيُدلُّ قَمغَم اًمّمِّ َه٤م سَمْٕمُْمُٝمْؿ ذِم اًمّمِّ  "سمَِقضْمِف ومِٞمِف َٟمَٔمرٌ  َوإِْن قَمدَّ

ٍء ويمذًمؽ ظمتؿ ُم٘م٤مًمتف هذه سمٌٞم٤من ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ؾُّ َرْ َّٓ ـُ َهافٌِؽ إ

اَم َؿْد ؿِقَؾ دِم َؿْقفِِف :  َوْجَففُ  ـْ َظَؾقَْفا َؾاٍن  }ـَ ؾُّ َم َوَيبَْؼك َوْجُف َربَِّؽ  } {ـُ

َراِم  ـْ اَلِل َواإْلِ يْمَراِم : ُهَق وَم٢مِنَّ سَمَ٘م٤مَء َوضْمِٝمِف اعمُْ  {ُذو اجْلَ ْذَوى سم٤ِمجْلاََلِل َواإْلِ

 ومّمؾ اًم٥ًٌم ذم يمٗمر آحّت٤مدّي٦م( ،)جمٛمقع اًمٗمت٤موى "سَمَ٘م٤مُء َذاشمِِف .

ٞمٝمقد يد اهلل وىم٤مًم٧م اًم "ٟمجد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ي٘مقل سم٤معمج٤مز ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : 

أو هل وهل طم٘مٞم٘م٦م قمرومٞم٦ّم فم٤مهرة ُمـ اًمٚمٗمظ  ": وم٘م٤مل قمٜمٝم٤م "ُمٖمٚمقًم٦م 

 اط اعمًت٘مٞمؿ()اىمتْم٤مء اًمٍم" جم٤مز ُمِمٝمقر

وىمد سمدأت اًمدراؾم٤مت اًمقاقمٞم٦م شمّتجف إمم يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سم٤مًمٜمّ٘مد 

وُمـ سمٞمٜمٝم٤م دراؾم٦م ومّذة ًمٚم٤ٌمطم٨م  ،1واًمتٛمحٞمص وسمٞم٤من همرائٌف وقمج٤مئٌف

ٛمٝمقري ًّ ٚمٗمل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ٟمٛمقذضم٤م 2رائد اًم ًّ  ،ذم يمت٤مسمف: ٟم٘مد اخلٓم٤مب اًم

هذه اًمدراؾم٦م اًمتل يمِمػ ومٞمٝم٤م قمـ ُمٖم٤مًمٓم٤مت اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وشمٜم٤مىمْم٤مشمف 

                                                           
 ينظر رسالة زغل العلم ففيها كالم عن شخصية ابن تيمية توّضح ما خفي عن طالب العلم والحق . 1
، 1رائد الّسمهوري، نقد الخطاب الّسلفي ) ابن تيمية نموذجا (، دار طوى للنشر والتوزيع، ط 2

 م .2010
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ػ أؾم٤مًمٞم٥م ظمٗمّٞم٦م ذم اؾمتخدام اًمّرضمؾ ٕدًّم٦م ُمٜمع ظمّمقُمف ُمـ ويمِم

 اؾمتخداُمٝم٤م صمؿ يٕمقد إًمٞمٝم٤م ًمٞمقفّمٗمٝم٤م ًمٜمٍمة رأيف.

سمؾ إهّن٤م شمٙمؼم  ،وإّن ؿمخّمّٞم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ٓ يْمػمه٤م ُم٤م ي٘م٤مل قمٜمٝم٤م

 ،وًمٙمـ ٓ يٜمٌٖمل شم٘مديس اًمّرضمؾ ،سم٤مًمٜمّ٘مد واًمدراؾم٤مت اًمتل حتقم طمقهل٤م

ؾ اًمٞمقم إمم أىمقام ٓ يًٕمٝمؿ ٟمّم ،وهق اًمذي طم٤مرب اًمنّمك ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رضمؾ قمٚمؿ اضمتٝمد وم٢من  ،إٓ إقمالء يمٚمٛمتف ويم٠مهّن٤م يمٚمٛم٦م اًمٜمٌّقة

وُمـ  ،يمٖمػمه ُمـ أئّٛم٦م اعمًٚمٛملم ،أص٤مب ومٚمف أضمران وإن أظمٓم٠م ومٚمف أضمر

ويمذًمؽ يمؾ ومرىم٦م  ،اًمٖمٚمق ذم اًمرضم٤مل يم٤من ُمدظمؾ اًمٗمتـ قمغم اًمّمقومّٞم٦م

ٛمٞم٦م وٟمْمع يمالُمف ُمقوع ومال ٟمٖم٤مزم ذم إقمالء يمٚمٛم٦م اسمـ شمٞم ،شمّدقمل احلؼ

 ،وم٘مد شمٕمّرض ًمٚمتجٜمّل ُمـ ظمّمقُمف ذم قمٍمه ،اًمٜمّ٘مد واًمتٛمحٞمص اًمٕم٤مدل

وذًمؽ ّٕن ُمـ يتٕمّّمٌقن ًمف يثػمون  ،وُم٤مزال يتٕمّرض حلٛمٚم٦م ؿمٕمقاء

وأٟم٤م ممّـ ي٘متّمدون ذم هذا  ،ُمِم٤مقمر اًمٌٖمْم٤مء ٕومٙم٤مره ُمـ ـمرف أقمدائف

 ،خّمّٞمتفوم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمتٕم٦م عمـ ىمرأه وومٝمؿ هنجف وومٝمؿ قمٍمه وؿم ،اعمًٚمؽ

ويمذًمؽ جي٥م أن  ،وومٝمؿ يمذًمؽ إؾم٤ٌمب اًمتل ضمٕمٚمتف يٜمٙمر ُم٤م أٟمٙمره

وم٠مُمر ي٘ميض اًمٕمج٥م  ،ٟمْمع ذم احل٤ًٌمن ُم٤م ُدّس قمغم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم يمت٤مسم٤مشمف

أن ٟمجده يتقؾّمط ذم اعمج٤مز طمٞمٜم٤م وطمٞمٜم٤م آظمر يِمتّط ومٞمٜمٙمر ويٙمّٗمر همػمه 

 ويْمّٚمٚمٝمؿ.
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  1إصؽافقة افتؽػر ظـد ابـ تقؿقة :

٦م رمحف اهلل ي٘مقل قمـ اعمٜم٤مومرة واًمقطمِم٦م اًمتل سمٞمٜمام ٟمجد اسمـ شمٞمٛمٞمّ 

ـْ َأقْمَٔمِؿ اًمٜم٤َّمِس  "طمّمٚم٧م سملم احلٜم٤مسمٚم٦م وسملم إؿم٤مقمرة :  َوَأَٟم٤م يُمٜم٧ْم ُِم

ـْ  ٤ٌَمقًم٤م عم٤َِم ُأُِمْرَٟم٤م سمِِف ُِم َٗم٤مِق يَمٚمَِٛمتِِٝمْؿ َواشمِّ شمِّ ِٓ ٤ًٌم  ٚمِِٛملَم َوـَمَٚم ًْ شَم٠ْمًمِٞمًٗم٤م ًمُِ٘مُٚمقِب اعمُْ

ٌِْؾ اهللَِّ  قْمتَِّم٤مِم سمَِح ِٓ ـْ اًْمَقطْمَِم٦ِم  ا ٦َم َُم٤م يَم٤مَن ذِم اًمٜمُُّٗمقِس ُِم َوَأَزًْم٧م قَم٤مُمَّ

ؿَْمَٕمِريَّ  ْٕ َُم٤مِم َوسَمٞمَّٜم٧ْم هَلُْؿ َأنَّ ا ٌلَِم إمَم اإْلِ ًِ ـْ َأضَمؾِّ اعمَُْتَٙمٚمِِّٛملَم اعمُْٜمَْت يَم٤مَن ُِم

 َ ْٕ ـَ ًمَِٓمِريِ٘مِف يَماَم َيْذيُمُر ا ي ؿْمَٕمِريُّ َذًمَِؽ ذِم َأمْحََد َرمِحَُف اهللَُّ َوَٟمْحِقِه اعمُْٜمَْتٍِمِ

 )افػتاوى افؽزى( ".يُمُتٌِفِ 

َوىَمْد "سمؾ وٟمجد هم٤مي٦م إدب واعمٕمروم٦م واإلٟمّم٤مف قمٜمده طملم ي٘مقل : 

ـْ خُي٤َمًمُِٗمٜمِل صَماَلَث ؾِمٜملَِم إْن ضَم٤مَء سمَِحْرِف  ٍة :َأَٟم٤م ُأُْمِٝمُؾ َُم ىُمْٚم٧م هَلُْؿ هَمػْمَ َُمرَّ

٦ِم اًْمُ٘مُروِن اًم ـْ َأِئٛمَّ ـْ َأطَمٍد ُِم  "ثَّاَلصَم٦ِم خُي٤َمًمُِػ َُم٤م ىُمْٚمتف وَم٠َمَٟم٤م ُأىِمرُّ سمَِذًمَِؽ .َواطِمٍد قَم

واٟمٔمر إمم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمٗم٘مٞمف اًمٕم٤مرف سم٠مصقل اًمٜمّٔمر واجلدل اًمذي 

ٚمػ أن اًمتٙمٗمػم ًمٞمس ُمٜمٝمجٝمؿ وًمٞمس اًم٤ًٌمب واًمِّمتؿ  ًّ شمٕمّٚمؿ قمـ اًم

ٜمِل "ورضب اإليامن أؾمٚمقهبؿ طملم ي٘مقل :  ًَ ـْ ضَم٤مًَم َهَذا َُمَع َأينِّ َداِئاًم َوَُم

ـْ َأْن يَ  ـْ َأقْمَٔمِؿ اًمٜم٤َّمِس هَنًْٞم٤م قَم ٌ ْٕمَٚمُؿ َذًمَِؽ ُِمٜمِّل : َأينِّ ُِم ٥َم ُُمَٕملمَّ ًَ إمَم  ُيٜمْ

                                                           
ى دالالت بعينها وإقفال األبواب آثرت الخوض في ىذا األمر ألنّو نتيجة مباشرة إلغالق النص عل 1

أمام الدالالت وقد جاء في األثر أّن العالم ال يفّسر القرآن حتى يرى لو أوجها .. فأين ىذا مّما 
 يمارسو منكرو المجاز على عبارات القرآن الكريم  ويأخذونها على ظاىرىا.
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ٞمٍؼ َوَُمْٕمِّمَٞم٦مٍ  ًِ ٦ُم اًمرؾم٤مًمٞم٦م  ،شَمْٙمِٗمػٍم َوشَمْٗم ُف ىَمْد ىَم٤مَُم٧ْم قَمَٚمْٞمِف احْلُجَّ َّٓ إَذا قُمٚمَِؿ َأٟمَّ إ

ـْ ظَم٤مًَمَٗمَٝم٤م يَم٤مَن يَم٤مومًِرا شَم٤مَرًة َووَم٤مؾِم٘مً  تِل َُم ٤م ُأظْمَرى َوقَم٤مِصًٞم٤م ُأظْمَرى َوإيِنِّ اًمَّ

٤مِئِؾ  ًَ ٦ِم ظَمَٓم٠َمَه٤م : َوَذًمَِؽ َيُٕمؿُّ اخْلََٓم٠َم ذِم اعمَْ ُُمَّ ْٕ ُر َأنَّ اهللََّ ىَمْد هَمَٗمَر هِلَِذِه ا ُأىَمرِّ

ٞم٦َِّم . َوَُم٤م َزاَل 
٤مِئِؾ اًْمَٕمَٛمٚمِ ًَ ٦ِم اًْمَ٘مْقًمِٞم٦َِّم َواعمَْ يَّ َٚمُػ َيَتٜم٤َمَزقُمقنَ اخْلؼََمِ ًَّ ػٍم ذِم يَمثِ  اًم

٤مِئِؾ  ًَ ـْ َهِذِه اعمَْ َٓ ُِم ِؼ َو ًْ َٓ سمِِٗم َٓ سمُِٙمْٗمِر َو ْ َيِْمَٝمْد َأطَمٌد ُِمٜمُْٝمْؿ قَمغَم َأطَمٍد  َومَل

ـْ ىَمَرَأ  َُمْٕمِّمَٞم٦مٍ  َخُروَن سَمْؾ قمَ  }يَماَم َأْٟمَٙمَر ذيح ىِمَراَءَة َُم ًْ ٧ٌَْم َوَي : َوىَم٤مَل  {ِج

َٓ َيْٕمَج٥ُم  اًمٜمخٕمل وَمَ٘م٤مَل إٟمَّاَم ذيح ؿَم٤مقِمٌر  وَمٌََٚمَغ َذًمَِؽ إسْمَراِهٞمؿَ  ،إنَّ اهللََّ 

ٌُْد اهللَِّ َأقْمَٚمَؿ ُِمٜمُْف َويَم٤مَن َيْ٘مَرُأ  ٌُُف قِمْٚمُٛمُف . يَم٤مَن قَم ٧ٌَْم  }ُيْٕمِج . َويَماَم  {سَمْؾ قَمِج

ـْ  ُف َوىَم٤مًَم٧ْم : َُم ٍد َرسمَّ َح٤مسَم٦ِم ذِم ُرْؤَي٦ِم حُمَٛمَّ ـْ اًمّمَّ َه٤م ُِم َٟم٤مَزقَم٧ْم قَم٤مِئَِم٦ُم َوهَمػْمُ

َٓ َٟمُ٘مقُل َزقَمَؿ َأنَّ حُمَ  ُف وَمَ٘مْد َأقْمَٔمَؿ قَمغَم اهللَِّ اًْمِٗمْرَي٦َم َوَُمَع َهَذا  ًدا َرَأى َرسمَّ ٛمَّ

ـْ اعمُْٜم٤َمِزقِملَم هَل٤َم : إٟمَُّف ُُمْٗمؽَمٍ قَمغَم اهللَِّ . ٤ٌَّمٍس َوَٟمْحِقِه ُِم ـِ قَم سْم ) اًمٗمت٤موى "ِٓ

 ،ُم٠ًمًم٦م ضمقاب قمـ ورىم٦م أرؾمٚم٧م ًمِمٞمخ اإلؾمالم ذم اًمًجـ ،اًمٙمؼمى

هذا ٟمٗمٝمؿ أّن شمٙمٗمػم ومالن سمٕمٞمٜمف ًمٞمس ُمٜمٝم٩م أهؾ  ( وُمـ ىمقًمف1ج

ٚمػ يم٤مٟمقا خمتٚمٗملم ذم أُمقر ذم اًمٕم٘مٞمدة ) رؤي٦م اهلل ،اًمًٚمػ ًّ  ،وأّن اًم

ٚمػ ذاهتؿ ًّ  ،ؾمامع إُمقات ...إًمخ( سمِمٝم٤مدة اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وٟمّمقص اًم

ؼ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ومل خيرج سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم ًّ  ،وًمٙمـ مل يٗم

 يد .ُمثٚمام ٟمِمٝمده اًمٞمقم ًمألؾمػ اًمِّمد
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سمؾ ٟمجد ىمّٛم٦م اًمقرع ممزوضم٤م سمحًـ اًمٗمٝمؿ قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمٜمدُم٤م يٌلّم 

ٚمٞمف وؾمّٚمؿ أومم أن اعمت٠مّول اعمجتٝمد ًمتحّري ـمريؼ رؾمقل اهلل صغم اهلل قم

ِحٞمَحلْمِ ذِم ": سم٤معمٖمٗمرة إذ ي٘مقل َويُمٜم٧ْم َداِئاًم َأْذيُمُر احْلَِدي٨َم اًمَِّذي ذِم اًمّمَّ

ضُمِؾ اًمَِّذي ىَم٤مَل :  صُمؿَّ ذروين  ،َأَٟم٤م ُُم٧مُّ وَم٠َمطْمِرىُمقيِن صُمؿَّ اؾْمَحُ٘مقيِن إَذا  } "اًمرَّ

ـْ اًْمَٕم٤معمَلِمَ  سَمُف َأطَمًدا ُِم سَمٜمِل قَمَذاسًم٤م َُم٤م قَمذَّ ـْ ىَمَدَر اهللَُّ قَمكَمَّ ًَمُٞمَٕمذِّ  ،ذِم اًْمَٞمؿِّ وَمَقَاهللَِّ ًَمِئ

. ىَم٤مَل ظَمِْمٞمَُتؽ : وَمَٗمَٕمُٚمقا سمِِف َذًمَِؽ وَمَ٘م٤مَل اهللَُّ ًَمُف : َُم٤م مَحََٚمؽ قَمغَم َُم٤م وَمَٕمْٚم٧م 

َي  " {وَمَٖمَٗمَر ًَمُف  سَمْؾ  ،. وَمَٝمَذا َرضُمٌؾ ؿَمؽَّ ذِم ىُمْدَرِة اهللَِّ َوذِم إقَم٤مَدشمِِف إَذا ُذرِّ

َٓ ُيَٕم٤مدُ  ُف  ٚمِِٛملمَ  ،اقْمَتَ٘مَد َأٟمَّ ًْ َٗم٤مِق اعمُْ َٓ َيْٕمَٚمُؿ  ،َوَهَذا يُمْٗمٌر سم٤ِمشمِّ ـْ يَم٤مَن ضَم٤مِهاًل 
ًَمٙمِ

ٌَُف وَمَٖمَٗمَر ًَمُف سمَِذًمَِؽ . َذًمَِؽ َويَم٤مَن ُُم١ْمُِمٜم٤ًم خَيَ  ـْ َأْهِؾ ٤مُف اهللََّ َأْن ُيَٕم٤مىِم ُل ُِم َواعمَُْت٠َموِّ

ـْ ُِمْثِؾ َهَذا ؾُمقِل َأْومَم سم٤ِمعمَْْٖمِٗمَرِة ُِم ضْمتَِٝم٤مِد احْلَِريُص قَمغَم ُُمَت٤مسَمَٕم٦ِم اًمرَّ ِٓ  ". ا

واعمٕمتزًم٦م وهمػمهؿ أًمٞمًقا ُمت٠مّوًملم  ،وأشم٤ًمءل: وهؾ اًم٘م٤مئٚمقن سم٤معمج٤مز

ؼ احلؼ؟ أمل يٙمقٟمقا جمتٝمديـ ؟ أمل يٙمـ ومٞمٝمؿ اًم٘مْم٤مة ؟ يروُمقن ـمري

 ومٚمامذا اعم٤ًمرقم٦م إمم شمٙمٗمػمهؿ؟ وشمٗمًٞم٘مٝمؿ وشمٌديٕمٝمؿ و...و... إًمخ . 

وسملم شمٙمٗمػم  –ؿمخص سمٕمٞمٜمف  –واسمـ شمٞمٛمٞم٦م يٗمّرق سملم شمٙمٗمػم اعمٕملّم 

 ،ومال ٟمجد قمٜمده شمٙمٗمػما ًمٚمٛمٕملّم سحي٤م ،-اًم٘مقل أو اًمٓم٤مئٗم٦م  –اعمٓمٚمؼ 

ومخر ًمٕم٤ممل اًمٗمّذ اعمٗمّن إصقزم اًمٌالهمل إؾمت٤مذ وًمٙمٜمّف يّمػ اًمِمٞمخ ا

سم٠مّٟمف حم٤مّد هلل وًمرؾمقًمف وذًمؽ طملم ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :  اًمديـ اًمّرازي
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قمٛمد إمم إظم٤ٌمر  اعمح٤مّد هلل وًمرؾمقًمفوُمـ اًمٕمج٥م أّن هذا اًمرضمؾ "

اعمًتٗمٞمْم٦م قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وم٘مدح ومٞمٝم٤م ىمدطم٤م يِمٌف 

 (  459ص  ،1)سمٞم٤من شمٚمٌٞمس اجلٝمٛمٞم٦م ج " اًمزٟم٤مدىم٦م واعمٜم٤موم٘ملم

اًمٜمٔمرّي٦م وسملم ُم٤م قمجٞم٥م أُمر اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سملم ُم٤م ي٘مّرره ذم ىمقاقمد ومٙمره 

مم٤ّم يدومع رائد  ،ومٙمري قمغم يمؾ ذي اضمتٝم٤مد ذم اإلؾمالم يامرؾمف ُمـ قمٜمػ

ومٝمذا اًمقصػ اعمح٤مد هلل وًمرؾمقًمف مل يٓمٚمؼ ذم "اًمًٛمٝمقري إمم اًم٘مقل : 

واًمٙم٤مومريـ ومٝمؾ اإلُم٤مم ومخر اًمديـ  اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إٓ قمغم اعمٜم٤موم٘ملم

اًمرازي رمحف اهلل يم٤من حم٤مّدا هلل وًمرؾمقًمف طمّ٘م٤م ؟وهؾ جيقز وصػ قم٤ممل 

ُمت٠مّول ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم هبذه إوص٤مف ٓ ؾمٞمام إن يم٤من سمٛمٜمزًم٦م اإلُم٤مم 

 1"ف اهلل ؟اًمرازي رمح

وذم ُمقىمػ آظمر يٜم٘مض اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمٜمٝمجف ُمع اعمت٠مّوًملم اعمخ٤مًمٗملم 

ودون اطمؽمام ًمالضمتٝم٤مد  ،هؾ ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلّج٦م أم ٓدون متحٞمص ُمٜمف 

وومؼ أصقل ُمٜمْمٌٓم٦م قمغم وومؼ يمالم اًمٕمرب وؾمٜمٜمٝمؿ ذم خم٤مـم٤ٌمهتؿ 

ٟمجد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يٕمٚمـ أّن ُمـ خي٤مًمٗمف  ،وومٝمٛمٝمؿ عم٤ًمًمؽ اًمٕم٤ٌمرة قمٜمدهؿ

ومٞم٘مقل ذم ومتقى ؾمئؾ  –اًمٗمٙمري  ىمّٛم٦م اًمٕمٜمػ –يم٤مومر ويًتقضم٥م اًم٘متؾ 
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ًمٙمالم ذم اًمِمجرة قمٜمدُم٤م ٟمقدي ومٞمٝم٤م قمـ رضمؾ ي٘مقل سم٠مّن اهلل ظمٚمؼ ا

الم :  ًّ ؾْماَلِم َرمِحَُف اهللَُّ ذِم َرضُمٍؾ ىَم٤مَل : إنَّ "ُمقؾمك قمٚمٞمف اًم َوؾُمِئَؾ ؿَمْٞمُخ اإْلِ

َجَرِة  ْقَت ذِم اًمِمَّ ْ ُيَٙمٚمِّْؿ ُُمقؾَمك شَمْٙمٚمِٞماًم َوإِٟمَّاَم ظَمَٚمَؼ اًْمَٙماَلَم َواًمّمَّ اهللََّ مَل

ـْ  اَلُم ؾَمِٛمَع ُِم ًَّ ـْ اهللَِّ َوَأنَّ اهللََّ قَمزَّ َوضَمؾَّ مَلْ  َوُُمقؾَمك قَمَٚمْٞمِف اًم َٓ ُِم َجَرِة  اًمِمَّ

ـْ اًمٚمَّْقِح اعمَْْحُٗمقِظ . وَمَٝمْؾ ُهَق قَمغَم  يَؾ سم٤ِمًْمُ٘مْرآِن َوإِٟمَّاَم َأظَمَذُه ُِم ُيَٙمٚمِّْؿ ضِمؼْمِ

َٓ ؟ َقاِب َأْم   اًمّمَّ

َقاِب ؛ سَمْؾ هَ  َذا َو٤ملٌّ ُُمْٗمؽَمٍ وَم٠َمضَم٤مَب : احْلَْٛمُد هللَِِّ ًَمْٞمَس َهَذا قَمغَم اًمّمَّ

تَِٝم٤م ؛ سَمْؾ  ٦ِم َوَأِئٛمَّ ُُمَّ ْٕ َٗم٤مِق ؾَمَٚمِػ ا َتت٤َمَب وَم٢مِْن  ُهَق يَم٤مومٌِر جَي٥ُِم يَم٤مِذٌب سم٤ِمشمِّ ًْ َأْن ُي

ُب سمَِٚمْٗمِظ اًْمُ٘مْرآِن  َٓ ُأيَمذِّ َّٓ ىُمتَِؾ َوإَِذا ىَم٤مَل :  َويَمٚمََّؿ  }َوُهَق ىَمْقًُمُف :  -شَم٤مَب َوإِ

ـْ َأْٟمِٗمل َُمْٕمٜم٤َمُه  - {اهللَُّ ُُمقؾَمك شَمْٙمٚمِٞماًم 
سَمْؾ َأىَمرَّ سم٠َِمنَّ َهَذا اًمٚمَّْٗمَظ طَمؼٌّ ًَمٙمِ

٦ُم قَمغَم  َِئٛمَّ ْٕ َٚمُػ َوا ًَّ َٗمَؼ اًم ـَ اشمَّ ِذي  ُهْؿ اجلٝمٛمٞم٦م اًمَّ
ِ
ء َٓ َوطَمِ٘مٞمَ٘مَتُف ؛ وَم٢مِنَّ َه١ُم

 َ ْٕ ـْ ا  َواًْمٌَِدِع طَمتَّك َأظْمَرضَمُٝمْؿ يَمثػٌِم ُِم
ِ
َْهَقاء ْٕ ـْ َذِّ َأْهِؾ ا ُْؿ ُِم ـْ َأهنَّ ٦ِم قَم ِئٛمَّ

ٌِْٕملَم ومِْرىَم٦ًم . ًَّ   "اًمثِّٜمَْتلْمِ َواًم

هذه اًمٗمتقى ُمٌٜمّٞم٦م قمغم أّن رأي هذا اًمرضمؾ وُم٘م٤مًمتف ًمٞم٧ًم قمغم هن٩م 

ٚمػ ومٝمل شمًتقضم٥م اًمٙمٗمر ًم٘م٤مئٚمٝم٤م وُمٕمت٘مده٤م وُمٜمف ي٘متؾ وحيدّ  ًّ  ،اًم

ٝمؿ هذه أي٦م ومٞمت٘مٞمّد اعم١مُمـ وًمٙمـ هؾ ورد ذم اًم٘مرآن يمٞمٗمّٞم٦م حمّددة ًمٗم

ـ اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ٟمص ُمتقاشمر أو آطم٤مد ؟ هؾ ورد قمهب٤م
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صحٞمح همػم خمتٚمػ ومٞمف يٌلّم يمٞمٗمّٞم٦م ومٝمٛمٜم٤م ًمٙمالم اهلل عمقؾمك قمٚمٞمف اًمًالم 

ومٜمحـ ٟمٕمت٘مد أّن اهلل يمّٚمؿ  ،وم٢مّن اًمٗمٝمقم ختتٚمػ ،؟ إذا يم٤من اجلقاب سم٤مًمٜمّٗمل

 ،وهٜم٤مك ُمـ اعم١مُمٜملم ُمـ يٕمت٘مد ُمثؾ ُم٤م يٕمت٘مد هذا اًمّرضمؾ ،ُمقؾمك شمٙمٚمٞمام

 ،ك ٟمص يقضم٥م ىمتٚمف ؟ أًمٞمس دم اعم١مُمـ طمرام إٓ ُمـ صمالثومٝمؾ هٜم٤م

أمل شمٕمّمؿ اًمدُم٤مء سمال إًمف إٓ اهلل ؟ ومٚمامذا  ،ومٝمؾ هذا واطمد ُمـ صمالث

 طمٙمؿ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سمٙمٗمره وىمتٚمف ؟؟ 

 هـا أصؾ إػ حؼقؼة ٓ شبقؾ إػ اهلروب مـفا : 

**إُّم٤م أّن اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يٜم٤مىمض ٟمٗمًف وشمتٕمّدد آراؤه ومٞمحٙمؿ ذم 

 .ٕمٜمل أن ٟمؽمك اًمرضمؾ سملم ظمالومّٞم٤مشمفوهذا ي ،سمام ٓ حيٙمؿ ذم أظمرى ُم٠ًمًمف

**إُّم٤م أّن هٜم٤مك ُمـ دّس أىمقآ وآراء قمغم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم إـم٤مر 

ساقم٤مت ُمذهٌّٞم٦م ًمتؼمير أىمقاهلؿ وهذا وارد ظم٤مص٦م ُمع وضمقد اعمخٓمقط 

 اًمذي يٛمٙمـ اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من ومٞمف . 

اهلل يرى قمج٤ٌم ُمـ قمدم وإّن اًمٜم٤ّمفمر ذم ُم٤م يٗمتل سمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف 

احلٙمؿ ُمثال قمغم اًمراومْم٦م سم٤مًمٙمٗمر سمؾ سم٤مٓسمتداع صمؿ احلٙمؿ ذم ومتقى أظمرى 

  !!! سم٘متٚمٝمؿ

ًمٞم٧م ُمـ ي٘مرؤون اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم قمٍمٟم٤م هذا أوًمئؽ اًمذيـ حي٤مرسمقن 

َوًْمٞمَْٕمَٚمْؿ َأنَّ "إظمقاهنؿ ذم اإلؾمالم وسمدقمؿ ُمـ اًمٖمرب يٗمٝمٛمقن ىمقًمف : 
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شُمُف وَ  َٓ ـَ دَم٥ُِم ُُمَقا إِْن فَمَٚمَٛمؽ َواقْمتََدى قَمَٚمْٞمؽ َواًْمَٙم٤مومُِر دَم٥ُِم ُُمَٕم٤مَداشُمُف اعم١ُْْمُِم

ـَ إًَمْٞمؽ ًَ )اًمٗمت٤موى( ًمق ومٝمٛمقُمٝم٤م طمّؼ اًمٗمٝمؿ  "َوإِْن َأقْمَٓم٤مك َوَأطْم

ٙمقا سمام ي٘مقًمف ًمٙم٤مٟم٧م إُّم٦م واطمدة وعم٤م ـمٚمع قمٚمٞمٜم٤م ىمقم يٚمزُمقن  ًّ ومت

رضب ومٞمٗمتقن سمجقاز  ،اًمٜم٤مس سم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م ويتحّررون هؿ ُمـ أىمقاًمف

أيـ  ،إخ اعم١مُمـ اًمذي اظمتٚمػ ُمٕمؽ ذم آضمتٝم٤مد ٙمٗمػم وشمٗمًٞمؼوشم

ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ ُمقىمػ ُمٕم٤موي٦م ريض اهلل قمٜمف قمٜمدُم٤م أرؾمؾ إمم ُمٚمؽ اًمروم 

وأقمٚمـ أّٟمف إن طم٤مرسمف ومًٞمتّم٤مًمح هق واسمـ قمّٛمف )قمكم ريض اهلل قمٜمف( 

اًمٗمتـ وشمٜمٖمٞمص شمٖمػّم اًمزُمـ إّٟمف قمٍم  ،وي٠مشمٞم٤مٟمف جم٤مهديـ ًمٞمديّم٤م ُمٚمٙمف

 .ؾمػمهؿ ىمدُم٤مطمٞم٤مة اعمًٚمٛملم و

وإّن يمت٤مسم٤مت اسمـ شمٞمٛمٞم٦م )وٟمٕمت٘مد أّن هٜم٤مك ُم٤م ُدّس قمغم اًمّرضمؾ( هل 

وم٤مسمـ شمٞمٛمٞم٦م ي٘مقل قمـ  ،ٝم٤م ذم أوروسم٤م مم٤ّم ي٘مؽمومف اعمٖمّرر هبؿاًمتل ٟمِمٝمد ومٕمٚم

َويَمَذًمَِؽ "اعمًٚمؿ يدظمؾ دار احلرب اًمتل ٓ قمٝمد سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ سم٤مُٕم٤من : 

َدُهؿْ  َٓ ُٝمْؿ َأْو َأْو ًَ َق َأْٟمُٗم ـْ اًْمُقضُمقهِ َأْو  ًَمْق َهَ وَم٢مِنَّ ُٟمُٗمقَس ؛  ىَمَٝمَرُهْؿ سمَِقضْمٍف ُِم

ٚمِِٛملمَ  ًْ ٤ٌَمطَم٦ٌم ًمِْٚمُٛم ٤مِر اعمَُْح٤مَرسملَِم َوَأُْمَقاهَلُْؿ ُُم وَم٢مَِذا اؾْمَتْقًَمْقا قَمَٚمْٞمَٝم٤م سمَِٓمِريٍؼ  اًْمُٙمٗمَّ

وٍع َُمَٚمُٙمقَه٤م   ومّمؾ : ُم٠ًمًم٦م يم٤مومر سم٤مع ٟمٗمًف عمًٚمؿ( ،)اًمٗمت٤موى".َُمنْمُ

ٟمراه يامرس قمغم همػم اعمًٚمٛملم ُمـ ـمرف  هذا ُمٜمٓمؼ اًمرقم٥م اًمذي

واًم٥ًٌم اًمذي أّدى إمم وىمققمٝمؿ ذم  ،ُمًٚمٛملم مل يٗمٝمٛمقا طم٘مٞم٘م٦م اجلٝم٤مد
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صمؿ ٟمجد ُمـ  ،"ؿمٞمخ اإلؾمالم"اخلٓم٠م هل هذه اًمٗمت٤موى اًمتل ٟمجده٤م قمٜمد 

إّن  ،يّتٝمؿ ؾمّٞمد ىمٓم٥م سمٙمؾ ُم٤م جيري ُمـ قمٜمػ يًٜمد إمم اإلؾمالم ذم اًمٕم٤ممل

وهؾ يم٤من  ،ظمٓمر قمٛمٞمؼ قمغم اإلؾمالم ُم٤م ي٘مقًمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب

اًمّمح٤مسم٦م يدظمٚمقن إمم سمالد اًمروم ووم٤مرس أو إمم أرض اًمٞمٝمقد ومٞمنىمقن 

ٚمػ يدظمٚمقن  ًّ ُمٜمٝمؿ ويٜمٝمٌقن سمحّج٦م أهّنؿ ٓ قمٝمد سمٞمٜمٝمؿ ؟؟؟ هؾ يم٤من اًم

ٜمد وأقم٤مزم سمالد وم٤مرس ومٞمٜمٝمٌقن وينىمقن ؟؟؟ هؾ  ًّ قمغم ىمرى اهلٜمد واًم

ال واًمٗمت٤موى اؾمتدرج وسمٛمثؾ هذه إىمق ،هذه أظمالق اإلؾمالم ؟؟؟

ؿم٤ٌمب ص٤مًمح ُمـ اعمًٚمٛملم مل يٗمٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م اًمنمع ذم شمٕم٤مُمٚمف ُمع همػم 

 ،وإهّن٤م خلّٓم٦م ُمدسّمرة ًمٞمتّؿ اهّت٤مم اإلؾمالم وشمِمقيف صقرشمف ،اعمًٚمٛملم

 .وصقرة أقمالُمف ُمـ أُمث٤مل اًمِمٝمٞمد ؾمّٞمد ىمٓم٥م رمحف اهلل

ٛمٝمقري ُمٕمّٚم٘م٤م قمغم ومتقى اإلُم٤مم :  ًّ وإذن ومٛمـ دظمؾ "ي٘مقل رائد اًم

رب سمٖمػم قم٘مد أُم٤من ومال قمٚمٞمف أن ينق أُمقاهلؿ ويًتٌٞمحٝم٤م وأن دار طم

ي٘مٝمرهؿ سم٠مي ـمري٘م٦م يم٤مٟم٧م ... همػم أّن اعمِمٙمٚم٦م احل٘مٞم٘مّٞم٦م هل ذم سمٕمض 

وىمد أسمدى  1"ؿم٤ٌمب اًمٞمقم اًمذيـ ي٠مظمذون هذا اًمٙمالم ُم٠مظمذ اعمًّٚمامت 

إؾمت٤مذ رائد شمٕمّجٌف ُمـ ُم٘مقًم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ويمٞمػ يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم 

 همػم اعمًٚمٛملم .اًمتٗمجػمات وشمرويع 

                                                           

 .38لخطاب السلفي، ص : رائد الّسمهوري، نقد ا 1
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إّٟمٜم٤م ٟمٗمت٘مر إمم اعمٜمٝم٩م اًمّمحٞمح اًمذي يٌٜمل أطمٙم٤مم اإلؾمالم قمغم 

سمّمػمة ُمـ اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ يمذًمؽ اًمٌٜم٤مء اًمٕمٚمٛمل اًمِم٤مُمخ ًمإلُم٤مم اًمِمٝمٞمد 

ؾمٕمٞمد رُمْم٤من اًمٌقـمل اًمذي يم٤من يٕمٚمؿ ي٘مٞمٜم٤م أّن أىمقاًمف يقُم٤م ُم٤م ؾمتجد 

ُم٤مم وىمد ىمّدم اإل ،ـمري٘مٝم٤م إمم اًمقاىمع ومٞمح٤مؾم٥م قمغم صمامره٤م اًمتل شمٜمت٩م

، ويمت٤مسمف اًمًٚمٗمّٞم٦م "اجلٝم٤مد" وضمٝمدا ضمٝمٞمدا ذم يمت٤مسمف اًمٌقـمل قمٛمال وخام

ًمتٕمرف إُّم٦م أّن هن٩م اإلؾمالم ًمٞمس اًمٙمالم ضمزاوم٤م  ،ُمرطمٚم٦م زُمٜمّٞم٦م ُم٤ٌمريم٦م

إّٟمام شمْمٌٓمف وقاسمط قمٚمٛمّٞم٦م وواىمٕمّٞم٦م. وإذا يم٤من ؾمّٞمد ىمٓم٥م ىمد اهّتٛم٧م 

ّح٧م أهّن٤م إذا ص –أومٙم٤مره ذم إٟمت٤مج اًمٕمٜمػ وم٢مّن ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م هبذه اًمٗمت٤موى 

ٟمّمٞم٥م -ًمف وأٟم٤م أؿمّؽ ذم ٟمًٌتٝم٤م إًمٞمف ٕهّن٤م شمٕم٤مرض أىمقآ ؾم٤مسم٘م٦م ًمف 

 إؾمد ُمـ اًمتٌٕم٤مت.

وٓ يٙمتٗمل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل هبذا سمؾ يذه٥م إمم إىمرار أّن اإليمراه 

 أقمج٥م ُمـ وهذا اًمديـ قمغم احلريب إيمراه ومٞمج٥م ،واىمع ذم اًمديـ

 !!!!أراء

تخؾص مـ ادجاز ٓ يدؾع : إثبات دٓٓت ومعاين تس 24إصارة 

 احلؼقؼة وٓ يمّدي إػ افؽػر وافضالل.

خلٓم٤مب اًمٕمريب ًم٘مد همدت ؾمقق اًمتٙمٗمػم واًمتْمٚمٞمؾ رائج٦م ذم ا

( وىمد أصٌح يمؾ ص٤مطم٥م ُم٘مٝمك !قمٗمقا اعمًّٓمح اإلؾمالُمل اعمًّٚمح )
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وطم٤مٟمقت ) قمٗمقا قم٤ممل ( ي٠ًمًمف اًمٓمٚم٦ٌم )قمٗمقا اًمٗمرىم٦م اًمتل اؿمؽمت صّؽ 

؟ ويمٞمػ اًمٕم٤ممل قماّلن ؟ ومٞمجٞمٌٝمؿ : أُّم٤م هذا  اًمٜمج٤مة( ُم٤م طم٤مل اًمٕم٤ممل ومالن

أُّم٤م ومالن ومجٝمٛمل  !!.. وذاك صقذم ٓ شمًٛمٕمقه!!وم٠مؿمٕمري .. اطمذروه 

..... ًمألؾمػ  !!ُمٕمّٓمؾ وقم٘مالين طمداصمل طمّذر ُمٜمف سمٜمق ىمرئم٦م وم٤مطمذروه

هذا هق طم٤مل اخلٓم٤مب اإلؾمالُمل ذم سمٕمض اًمٌالد اعمًٚمٛم٦م أو ُم٤م متّقًمف 

ُمـ ه٥ّم ودب قمغم وضمف إرض وًمٞمس همري٤ٌم أن ي٘مٌؾ  ،سمٕمض اجلٝم٤مت

ًمٚمّٓمٕمـ ذم قمٚمامء أضماّلء يم٤مًمٖمّزازم واجلقيٜمل واًمٌقـمل واسمـ قمريب واًمٌقين 

رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم أمجٕملم وضمزاهؿ وؾمّٞمد ىمٓم٥م واسمـ ؾمٌٕملم واسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

 قمٜم٤ّم ظمػم اجلزاء.

أطمؽمُمف وٓ  –يمٕمٜمقان ىمرأشمف عم١مًّمػ  ،وًمؽ ذم اًمٌالهم٦م ُمِم٤مهد هزًمّٞم٦م

الهم٦م ذم وقء قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م ...( ) اًمٌ –أٟمت٘مص ُمـ ؿمخّمف 

وـم٤مًمٕمتف ومام يم٤من ُمٜمّل إٓ أن ٟمدُم٧م قمغم وىمتل اًمْم٤مئع ومٞمف وقمغم وٞمؼ 

ومٙم٠مّن اًمٌالهم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م جي٥م قمٚمٞمٜم٤م  ،إومؼ وىمّٚم٦م اًمزاد وؾمٓمحّٞم٦م إظمذ

إىمّم٤مؤه٤م ودطمره٤م ودومٜمٝم٤م .. عم٤مذا ي٤م ىمقم ؟ ّٕن أؾم٤مـمٞمٜمٝم٤م ُمٕمتزًم٦م 

هٜم٤مك ُمـ يقيص سمٕمدم اًمتٕمّٛمؼ ذم سمؾ واًمٖمري٥م أّن  !!!وأؿم٤مقمرة و..و.. 

 اًمٚمٖم٦م وقمدم اًمتقؾّمع ومٞمٝم٤م ظمقوم٤م ُمـ اًمْمالل ... 
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أّي قم٘مٞمدة هذه اًمتل خت٤مف ُمـ اًمتقؾّمع ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب وومٜمقٟمف 

وآداسمف ؟ واًمٕمرسمّٞم٦م أصؾ اًمٕم٘مٞمدة .. سمؾ إّن اإليامن قم٘مد سمالهمل ُمٌٜمل قمغم 

إقمج٤مز سمالهمل وهٙمذا آُمٜم٧م اًمٕمرب وآُمـ اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ 

أّي قم٘مٞمدة هذه اًمتل خت٤مف  –ؾمٛمٕمقا اًم٘مرآن ومٕمرومقا سمالهمتف ومآُمٜمقا سمف  –

اًمٕمرسمّٞم٦م واًمتقؾّمع ومٞمٝم٤م ؟؟ إٓ إذا يم٤مٟم٧م شمّمّقرات هذه اًمٕم٘مٞمدة ؾمٓمحٞم٦ّم 

 شمٕمّرهي٤م اعمٕمروم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م وأهاره٤م . 

ًمٞمس ُمـ ؾمٌٞمؾ إمم اًمِمؽ ذم قمٚمامء اًمًٚمػ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أو 

وم٘مد اضمتٝمدوا وىمّدُمقا ًمٜم٤م اًمٙمثػم  ،شم٘مٌٞمح ٟمقاي٤مهؿ أو أظمذهؿ ُم٠مظمذ اًمري٦ٌم

وًمٙمـ ٓ يًٕمٜم٤م  ،وٟمحـ ُم٘مٍّمون ذم ىمراءة ُم٤م يمتٌقه وومٝمٛمف طمؼ اًمٗمٝمؿ

ومٚمق ـم٤مًمع اًمقاطمد ُمـ قمٚمامء اًمٞمقم ُم٤م يدظمؾ إمم اًمٕم٘مؾ  ،ُم٤م وؾمٕمٝمؿ

اًمٕمريب ُمـ دراؾم٤مت همرسمٞم٦م ذم آؾمتٕم٤مرة واًمٌالهم٦م واعمج٤مز واًمند 

وىمد  ،ازي وآراء اجلقيٜملواًمٜمٔمري٤مت اعمٕمرومٞم٦م حلٛمد اهلل قمغم ُم٘مقٓت اًمر

سمدأت اًمتٗم٤مؾمػم شمٔمٝمر شمٗم٤مؾمػم ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمرؤي٦م واًمٗمٚمًٗم٦م اًمٜم٤ًمئّٞم٦م 

 وأظمرى ُم٤م سمٕمد طمداصمٞم٦ّم وأظمرى ... وأظمرى ... وم٠ميـ قمٚمامؤٟم٤م ؟ 

 وه١مٓء ؾم٤مدات اًمٕمٚمامء يتٙمّٚمٛمقن قمـ اعم٠ًمًم٦م : 

رمحف اهلل ُمتحدصم٤م ذم ومت٤مويف  يؼقل اإلمام حمّؿد بـ صافح افعثقؿغ*. 

ٌّٝم٦م صمؿ ي٘مقل :قمـ  ًمٙمـ إن ىم٤مل "صٗم٦م اًمٞمد ُمٌّٞمٜم٤م والل اعمٜمٙمريـ أو اعمِم
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اعمراد سم٤مًمٞمد اًمٜمٕمٛم٦م أو اًم٘مّقة ومال يٙمّٗمر ّٕن اًمٞمد ذم اًمٚمٖم٦م شمٓمٚمؼ سمٛمٕمٜمك 

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر :  ،اًمٜمٕمٛم٦م

  "حتدث أّن اعم٤مٟمقّي٦م شمٙمذب .    ويمؿ ًمٔمالم اًمٚمٞمؾ قمٜمدك ُمـ يد    

 . (93ص  ،1ط ،اًمرؾم٤مًم٦م ٟم٤مذون ،) ومت٤موى أريم٤من اإلؾمالم 

رمحف اهلل سمٕمد أن ؾمئؾ هؾ إؿم٤مقمرة ُمـ أهؾ يؼقل اإلمام ابـ باز *.

 اًمًٜم٦ّم ؟ 

هؾ إؿم٤مقمرة ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أم ٓ ؟ وهؾ ٟمحٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ  "

 ُمـ اعمذه٥م أم يمٗم٤مر ؟ 

وًمٙمٜمٝمؿ  ،إؿم٤مقمرة ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ذم هم٤مًم٥م إُمقر "وم٠مضم٤مب : 

سمؾ ومٞمٝمؿ إئٛم٦م واًمٕمٚمامء  ،ٙمٗم٤مروًمٞمًقا سم ،ًمٞمًقا ُمٜمٝمؿ ذم شم٠مويؾ اًمّمٗم٤مت

ومٝمؿ ظم٤مًمٗمقا أهؾ  ،وًمٙمٜمٝمؿ همٚمٓمقا ذم شم٠مويؾ سمٕمض اًمّمٗم٤مت ،وإظمٞم٤مر

/ 28 ،) ومت٤موى اسمـ سم٤مز "اًمًٜم٦م ذم ُم٤ًمئؾ ؛ ُمٜمٝم٤م شم٠مويؾ هم٤مًم٥م اًمّمٗم٤مت

256             ) 

ذم طمديثف قمـ ُم٠ًمًم٦م أّن  *. يؼقل اإلمام بـ تقؿقة رمحف اهلل تعاػ

ُمذه٥م ُمـ اعمذاه٥م ٓ شمٚمزُمف ضمزئٞم٤مت مل أظمذ سم٘مقل ُمـ إىمقال أو 

وًمق يم٤من ٓزم اعمذه٥م ُمذه٤ٌم  "وذم هذا ي٘مقل :  ،يٕمٚمـ قمـ اًمتزاُمف هب٤م

ًمٚمزم شمٙمٗمػم يمؾ ُمـ ىم٤مل قمـ آؾمتقاء أو همػمه ُمـ اًمّمٗم٤مت أّٟمف جم٤مز 
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وم٢مّن ٓزم هذا اًم٘مقل ي٘متيض أن ٓ يٙمقن رء ُمـ أؾمامئف  ،ًمٞمس سمح٘مٞم٘م٦م

. وُمٜمف 217ص  ،21ار اًمٗمٙمر ج: د ،ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م "وصٗم٤مشمف طم٘مٞم٘م٦م 

ٟمٗمٝمؿ أّن اًم٘م٤مئٚملم سمٛمج٤مزي٦م اًمّمٗم٤مت ٓ يٙمّٗمرون ٕهّنؿ مل يٚمتزُمقا سم٤معم٘مقًم٦م 

وُمٜمف ٟمدرك أّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م شمٗمّٓمـ  ،اعمًتٚمزُم٦م قمٜمٝم٤م وهل ٟمٗمل طم٘مٞم٘متٝم٤م

ًم٘مْمّٞم٦م أّن هٜم٤مك ُمًٚمٙم٤م حيؽمم اًمٙمت٤مب واًمٚمٖم٦م واًمدًٓم٦م ويٗمًح اعمج٤مل 

وهذا اًمٓمريؼ سملم  ،وإزاًم٦م اًمِمٌٝم٤متًمألظمذ سم٤معمٕمٜمك وشمٗمًػم يمالم اهلل 

ومٝمل جم٤مزات قمـ طم٘م٤مئؼ إهلٞم٦م يمام  ،آصم٤ٌمت وإـمالق اًمدٓٓت

 اؾمتخٚمص ذًمؽ ٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد قمـ اًمٌالىمالين رمحٝمام اهلل . 

رمحف  –*. ؿال افشفقد افشقخ افدـتقر حمؿد شعقد رمضان افبقضل 

سملّم اؿمؽماك سمٕمد أن  ،ذم يمت٤مسمف يمؼمى اًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت اًمٙمقٟمّٞم٦م –اهلل تعاػ 

اعمًٚمٛملم مجٞمٕم٤م ذم شمٜمزيف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ اًمّمٗم٤مت اعمٜم٤مومٞم٦م ًمٚمٙمامل ورضورة 

وأهّنؿ شمٕم٤مُمٚمقا ُمٕمٝم٤م  ،رّد اعمتِم٤مسمف إمم اعمحٙمؿ وسمٜم٤مء اإليامن قمغم اعمحٙمامت

سم٤مقمت٤ٌمريـ ؛ ومٝمٜم٤مك ُمـ شمقىّمػ قمٜمده٤م وأصمٌتٝم٤م سمت٠مويؾ إمج٤مزم وهٜم٤مك ُمـ 

ت قمغم ساط واطمد ُمـ اشّمٌع اًمت٠مويؾ اًمتٗمّمٞمكم سمام يْمع هذه أي٤م

اًمقوم٤مق ُمع اًمٜمّمقص اعمحٙمٛم٦م ومٗمّنوا آؾمتقاء سمتًّٚمط اًم٘مّقة 

ٚمٓم٤من ًّ وحيّذر ُمـ اًمقضمٝم٦م اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م وهل شمرك اًمٜمّمقص قمغم  ،واًم

فم٤مهره٤م دون إوم٤ًمح اعمج٤مل ًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٗمٝمؿ اًمٚمٖمقي واًمٌٞم٤مين اًمّمحٞمح 
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ء أُّم٤م شمرك هذه اًمٜمّمقص قمغم فم٤مهره٤م دون أي شم٠مويؾ هل٤م ؾمقا "ىم٤مئال : 

يم٤من إمج٤مًمٞم٤م أم شمٗمّمٞمٚمٞم٤م ومٝمق همػم ضم٤مئز وهق رء مل جيٜمح إًمٞمف ؾمٚمػ وٓ 

يمٞمػ وًمق ومٕمٚم٧م ذًمؽ حلّٛمٚم٧م قم٘مٚمؽ ُمٕم٤مين ُمتٜم٤مىمْم٦م ذم ؿم٠من  ،ظمٚمػ

 ،8ط ،دار اًمٗمٙمر ،) يمؼمى اًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت اًمٙمقٟمّٞم٦م"يمثػم ُمـ هذه اًمّمٗم٤مت 

 .( 139ص: 

ؤي٦م ؿم٤مُمٚم٦م إمم يمت٤مب اهلل قمّز إّن اإلُم٤مم اًمٌقـمل رمحف اهلل ٟمٔمر سمر

وذم  ،، ومجٕمؾ أي٤مت ُمتٜم٤مؾم٘م٦م ُمّتً٘م٦م ٓ يٕم٤مرض سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤موضمؾ

هذا قمٔمٞمؿ اًمرد قمغم اعمٜمٙمريـ واعمرضمٗملم واعمالطمدة وأصح٤مب اعمذاه٥م 

 وييب قمغم ذًمؽ ُمث٤مٓ واوح٤م سم٘مقًمف : ،همػم اإلؾمالُمٞم٦م

ُن َعلَى ٱۡلَعۡرِش ٱۡسَتَوىَٰ  ﴿شم٘مرأ ىمقًمف شمٕم٤ممم  " ۡحَمَٰ  ﴿وقوله( 5 ،﴾ ) طهٱلرَّ

ِه ِمۡن َحۡبِل ٱۡلَوِرٌدِ َوَنۡحُن أَقۡ  ٌۡ وم٢من ومّنت أيتلم قمغم  ( 16﴾ ) ق:  َرُب إِلَ

إذ  ،فم٤مهرمه٤م دون أي شم٠مويؾ إمج٤مزم أًمزُم٧م يمت٤مب اهلل سم٤مًمتٜم٤مىمض اًمقاوح

يمٞمػ يٙمقن ُمًتقي٤م قمغم قمرؿمف وسمدون أي شم٠مويؾ ويٙمقن ذم اًمقىم٧م 

يمؼمى اًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت )  "ٟمٗمًف أىمرب إزّم ُمـ طمٌؾ اًمقريد سمدون أي شم٠مويؾ ؟ 

 .( 139ًمٙمقٟمٞم٦م ص : ا

 ،ُمـ طمرصف قمغم اًمّدقمقة ورّد ؿمٌف اعمٜمٙمريـ ،إّن اًمٌقـمل رمحف اهلل

وؾمٚمؽ  ،وىم٤مل سم٤مًمت٠مويؾ اإلمج٤مزم ،اظمت٤مر ـمريؼ رّد اعمتِم٤مسمف إمم اعمحٙمؿ
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هذا يمّٚمف ًمٚمّرد قمغم يمؾ ُمـ  ،ُمًٚمؽ اعمج٤مز ذم آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

واًمٕمرسمّٞم٦م  ،يروم رضب اًمٕم٘مٞمدة أو اإلٟمٙم٤مر قمغم اًم٘مرآن واإلؾمالم

.. وٟمرى   ،وسمالهمتٝم٤م وقمٛمقم قمٚمقُمٝم٤م ؾمالح يدومع يمؾ ُمٓم٤مقمـ اخلّمقم

اًمٞمقم رضم٤مٓ ُمـ اهلٜمد ورضم٤مٓ ُمـ سم٤ميمًت٤من وآظمريـ ُمـ سمالد ىمّمٞم٦ّم 

يدقمقن إمم اإلؾمالم ويرّدون ؿمٌف اعمٜمٙمريـ ُمع ىمّٚم٦م زادهؿ ذم ًمٖم٦م 

 –وًمٙمـ ًمق ـمرطم٧م قمٚمٞمف إطمدى هذه اًمِمٌف اًم٘مقّي٦م  ،اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ

عم٤م ٟمٌس  –إذا ُم٤م شمّمّدى هل٤م قم٤مرف سم٤مًمٙمت٤مب وؾمٜمـ اًمٚمٖم٦م وهل وٕمٞمٗم٦م 

رمحف اهلل وضمزاه اهلل  –وإيّن ٕذيمر ضمّٞمدا اًمِمٞمخ أمحد ديدات  ،سمٌٜم٧م ؿمٗم٦م

قمٜمدُم٤م وضمد ٟمٗمًف أُم٤مم ُمًٞمحل  –قمـ اإلؾمالم واعمًٚمٛملم ظمػم اجلزاء 

قمريب ُمـ اعمنمق جيٞمد اًمٕمرسمٞم٦م ومٓمرح قمٚمٞم٦م اقمؽماو٤مت شمقّهؿ ممّـ ٟم٘مؾ 

وهل ؿمٌف شمّؿ رّده٤م ذم اًمٕمٍم  ،سم٤مًمتٕم٤مرض ذم يمت٤مب اهلل قمٜمٝمؿ أهّن٤م شمقطمل

 ،وًمٙمـ ًم٘مّٚم٦م زاد اًمرضمؾ ذم اًمٕمرسمّٞم٦م ظمرج قمـ صٚم٥م اعمٜم٤مفمرة ،اًمٕم٤ٌمد

إّن اعمٕمروم٦م سمًٜمـ  ،أذيمره٤م ضمّٞمدا هذه احل٤مدصم٦م وٓ شمٖمٞم٥م قمـ سم٤مزم ُمٓمٚم٘م٤م

 ،ويٌ٘مك إُمر حمض اضمتٝم٤مد ،اًمٕمريب وسمالهمتف هتدي إمم اًمرؿم٤مد ٚم٤ًمناًم

ـّ اًمٕم٤ٌمرة  ،وصم٤مسم٧م ومٝمق احلؼ وىمقًمف احلؼ طمؼيمّٚمف  ومام ىم٤مًمف اهلل وًمٙم

 اًم٘مرآٟمٞم٦م مّح٤مًم٦م أوضمف وذات دٓٓت.   
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وإّن يمثػما ُمـ ىمْم٤مي٤م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل شمتٕمّٚمؼ سم٤مًمّتٕم٤مُمؾ ُمع 

وًمٞم٧ًم وم٘مط اعم٤ًمئؾ اًمٕم٘مدّي٦م هل اعمٕمٜمٞم٦ّم ذم ُم٤م  ،اًمٜمّّمقص سمٛمٜمٝم٩م ُمٕملّم 

 ،ف وؾمّٚمؿومٜمجد أطم٤مدي٨م قمـ رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞم ،ٟمحـ سمّمدده

واؾمتِمٝمد هب٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم همػم  ،أدء ومٝمٛمٝم٤م وأظمرضم٧م ُمـ ؾمٞم٤مىمٝم٤م

ُمقوققمٝم٤م ٓ أدّل قمغم ذًمؽ ُمـ ىمْمّٞم٦م ٟم٥ًم اسمـ اًمزٟم٤م إذا اؾمتٚمح٘مف 

ٓ خيدم ىمْمّٞم٦م آؾمتٚمح٤مق سمؾ  "اًمقًمد ًمٚمٗمراش  "ومٜمجد أّن طمدي٨م  ،أسمقه

سمقضمف وّٞمؼ ٚمحدي٨م اًمٗمٝمؿ ًموُمع ذًمؽ ئمؾ هذا  ،ٓ يِمٛمؾ طم٤مًمتٝم٤م

                 عم٠ًمًم٦م. حيٙمؿ ذم هذه ا

ًمٚمٜمّٔمر واًمٌح٨م قمٜمد اإلؾمالُمٞملم ُمٜمٝم٩م يٕمتٛمد قمغم اًمٜمّ٘مؾ  :تـبقف

وًمٞمس ُمـ  ،وهذا ُمٜمٝمجٜم٤م ذم أظمذ ُم٤ًمئؾ اًمنّمع واًمٌٞم٤من ،واًمٗمٝمؿ اًمٕم٘مكم

اًمٕم٘مالٟمّٞم٦م إومراد اًمٕم٘مؾ سم٤محلٙمؿ، يمذًمؽ ًمٞمس ُمـ اًمنّمع إمه٤مل اًمٕم٘مؾ 

 واًمتٗمّرد سم٤مًمٜمّص ُمٖمٗمال ُمـ اًمٗمٝمؿ .

م ّٕن يمثرة اًمّدقم٤موى واًمدقمقات إمم دمديد اًمٗم٘مف أىمقل هذا اًمٙمال

وضم٤مٟم٧ٌم ـمريؼ اًمّّمقاب اًمذي  ،واًمٚمٖم٦م واًمٌالهم٦م واًمديـ ىمد اؿمتّٓم٧م

ومٛمثال يٕمٚمق صقت ُمـ يريد  ،أطمٙمٛمٜم٤م ُمٜمٝمجف اًم٘مقيؿ قمـ ؾم٤مداشمٜم٤م اًمٕمٚمامء

اًمّتجديد ذم اًمٌالهم٦م قمغم ـمراز همريب حمض ويٕمٚمق إمم ضم٤مٟمٌف صقت يريد 

سمؾ هٜم٤مك ُمـ يتٕم٤ممم قمغم  ،ٖم٦م واًمٜمّ٘مد واًمٌالهم٦مإزاطم٦م اًمٜمّحق ُمـ أطمٙم٤مم اًمٚم
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اًمٜمحق اًمٕمريب ويّمٗمف سم٠مّٟمف صقري ُم٘مدُم٤م ٟمحقا ريمٞمٙم٤م ؾمخٞمػ اعم٤ٌمدئ 

ًمق مل ئمٝمر قمٜمد اًمٖمرب عم٤م ٟمٕمؼ سمف  ،شم٤مومف اعم٘م٤مصد ؾمّٛمقه سم٤مًمٜمحق اًمقفمٞمٗمل

وم٤مًمٕم٘مؾ اًمذي يًّقل ًمّم٤مطمٌف هدم ُمٕمٚمؿ ُمـ ُمٕم٤ممل  ،اًمٕمريب قمٜمدٟم٤م

ويمت٥م قمٚمٞمف اًمذًّم٦م سم٤مٓشّم٤ٌمع اشّم٤ٌمع  اإلؾمالم حمروم دوُم٤م ُمـ اإلسمداع

وٟمٜمٔمر إمم اإلُم٤مم  ،اًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد واًمٙمّٗم٤مر دون هداي٦م ورؿمد

ؽ  ًّ اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل يمٞمػ ومتح اهلل قمٚمٞمف ُم٤ًمئؾ قمٚمؿ إصقل عم٤ّم مت

 ،سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم وأظمذ اًمٚم٤ًمن اًمٕمريب وسمالهمتف ُمٜمٝمج٤م حيدو طمدوه

وهذا  ،أؾم٤مس اًم٘م٤مقمدةيزقمؿ أن اًمتداول هق وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜمحق 

اًمٜمحق طمرب قمغم اًمٜمحق اًمٕمريب إصٞمؾ وىمتؾ ًمٚمٗمٝمؿ اًمٜمحقي إصكم 

ومل يٕمٚمؿ  ،وهق يمذًمؽ ُمٕمقل هدم ًمٚمٕم٘مؾ اًمٚمٖمقي اًمٕمريب اخل٤مًمص

اًمٜمّحق  ،، وهق حمّرك اًمٌٞم٤من ومٞمٝم٤ماًم٘مقم أّن اًمٜمّحق ضمقهر هذه اًمٚمٖم٦مه١مٓء 

اًمذي اظمتّّم٧م سمف ًم٥ّم اًمٌٞم٤من وهق ًم٥ّم اًمٜمّٔمر اًمٕم٘مكم ّٕٟمف اعمٜمٝم٩م واعمٜمٓمؼ 

وم٢مّٟمف ًمٞمس ًمٕم٦ٌم  ،وم٤مهلل اهلل ذم اًمّتجديد ،اًمٕمرب دون همػمه٤م ُمـ إُمؿ

وًمٞمس رؤي٦م ُمتٗمّردة إّٟمام هق اضمتامع آًمٞم٤ّمت اًمٜمّٔمر اًم٘مقيؿ وقمامده ُم٘م٤مصد 

 ،اًمّّمالح واإلصالح هلذه إُّم٦م وقمٚمقُمٝم٤م اًمتل هل آٓت ًمٗمٝمؿ ذقمٝم٤م 

هذا شم٠مظمذ ُمـ ُمّم٤مدر وىمد يٕمؽمض ُمٕمؽمض ومٞم٘مقل : إّٟم٤م رأيٜم٤م ذم يمتّٞمٌؽ 

ومٙمٞمػ هت٤مضمؿ حم٤موٓت اًمتجديد أو اًمٜم٘مد ًمٚمٜمحق  ،همرسمّٞم٦م وشمٜمّقه سم٠ممهّٞمتٝم٤م
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اًمٕمريب؟ وم٠مىمقل وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ : إّن إظمذ قمـ أظمر همػم اعمًٚمؿ ُمرهقن 

سمنموط ُمـ سمٞمٜمٝم٤م ُم٘مّمد اًمٕمٛمؾ وهم٤ميتف ؛ إذ أظمُذٟم٤م ًمٗمٙمرة ىمراءة اخلٓم٤مب 

ومٕمؾ اًمٖمرب سمٌالهمتف اًمتل شمٕمّد  ُمثٚمام –ذم اًمٕم٤ممل سمٕمٞمقن اًمٌالهم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م 

ؾمٞمتٞمح ًمٚمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل أن يٕمقد إمم زُمـ  –وم٘مػمة أُم٤مم سمالهمتٜم٤م اًمٕمرسمّٞم٦م 

 ،سمالهمّٞم٦م و ُم٘م٤مصدّي٦م وم٘مط ،يم٤مٟم٧م قمّدة اًمٗمٝمؿ ومٞمف هل آًمٞم٤مت ًم٤ًمٟمّٞم٦م

وًمٞمس أظمذٟم٤م قمـ اًمٖمرب أظمذ متّثؾ وأظمذ اشّم٤ٌمع أصّؿ سمؾ هق أظمذ سم٤مًمٜمّٔمر 

 ،وسم٤مًمت٠مصٞمؾ وًمٞمس أظمذ اؾمتٌدال إمم شمراصمٜم٤م اًمٕمٛمٞمؼ وهق أظمذ سم٤مًمٜمّ٘مد

ومٗمل اإلؾمالم وذيٕمتف وًم٤ًمٟمف اًمٕمريب ًمٖم٦م اًم٘مرآن وسمالهم٦م اًمٙمت٤مب 

إّٟمام ٟمرى اًم٘مٚمٞمؾ قمٜمد اًمٖمرب  ،اًمٕمٔمٞمؿ همٜمك قمـ يمؾ ُم٤م متٚمٙمف اًمٕم٘مقل

أومال يٗمٚمح اًمٙمثػم قمٜمدٟم٤م وٟمحـ قمغم  ،يٗمٚمح ويثٛمر وأهٚمف ًمٞمًقا قمغم رء

 اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ؟

ـ اًمٖمرب هيدف إمم ُمٕمروم٦م إمم ُم٤مذا وم٤مًمٗمرق ؿم٤مؾمع سملم أظمذ قم     

شمقّصؾ اًمٖمرب ويمٞمػ وعم٤مذا ؟ وذًمؽ خلدُم٦م أُّم٦م اإلؾمالم وظمدُم٦م قمٚمقم 

ًم٤ًمهن٤م اًمٕمريب ويمت٤مهب٤م اًمٙمريؿ سم٠مدوات ًمٞم٧ًم همري٦ٌم قمـ ُمٜمٝمجٝم٤م 

وسملم أظمذ يٜم٘مؾ اًم٘مقاًم٥م اًمٖمرسمّٞم٦م يمام ضم٤مءت ويرهمؿ اًمٕم٘مؾ  ،اًم٘مقيؿ

هذا  ،سم٤مًم٘مّمقر واًمت٘مّمػماعمًٚمؿ واًمٚم٤ًمن اًمٕمريب قمغم اشّم٤ٌمقمٝم٤م سمؾ ويتّٝمٛمف 

   قم٘مقق وضمٝمؾ ويمؼم وقمج٥م وهل إدواء اًمٙمؼمى .
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: واخػض هلام جـاح افذل ـشػ حجاجل ٓحتامٓت  25إصارة 

 ادعـك.

ٓ يٕمدو شمٗمًػم ومالن أو ومالن ُمـ اًمٕمٚمامء ًمٚم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ أن يٙمقن 

 ،1إّٟمام هق ه٤مُمش قمغم ُمريمز ُم٘مّدس ،ومتٗمًػمه ًمٞمس ُم٘مّدؾم٤م ،اضمتٝم٤مدا ُمٜمف

وذم اًمتٗم٤مؾمػم ٟمجد ؾمقق احلج٤مج  ،قمغم يمالم ٓ ي٠مشمٞمف اًم٤ٌمـمؾوطم٤مؿمٞم٦م 

ويًتخدم خمتٚمػ  ،يمؾ حي٤مضم٩م قمـ رأيف وقمـ ُمذهٌف ،ٟم٤موم٘م٦م وُمزدهرة

وإىمٜم٤مقمؽ أو اؾمتٝمقائؽ واؾمتامًمتؽ إمم رأيف  ،إؾم٤مًمٞم٥م إلرسم٤مك ُمقىمٗمؽ

ويم٤من ُمـ ؾمٕمٞمد طمّٔمل أيّن ـم٤مًمٕم٧م ُمرارا  ،وطمتك ؾمٗمًٓمتؽ وُمٖم٤مًمٓمتؽ

احلج٤مج واحل٘مٞم٘م٦م "اًمِمٌٕم٤من ذم يمت٤مسمف اًمٗمذ  ُم٤ميمتٌف إؾمت٤مذ اًمديمتقر قمكم

وهل دراؾم٦م اؾمتٝمدوم٧م آًمٞم٤مت اإلىمٜم٤مع واحلج٤مج قمٜمد  "وآوم٤مق اًمت٠مويؾ 

وُمـ سملم إُمقر اًمقاضم٥م  ،سم٤مًمرأي وسم٤مإلؿم٤مرة ( ،اعمٗمنيـ ) سم٤مٕصمر

اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمٝم٤م أّن اؾمتثامر اًمٜمٔمري٤مت اًمٖمرسمٞم٦م اًمقاومدة سمٕمد اؾمتٖمراق ومٝمٛمٝم٤م 

( L'argumentationومٜمٔمرّي٦م احلج٤مج ) ،ُمٖم٤ميرةوُمالءُمتٝم٤م يٜمت٩م ًمٜم٤م ىمراءات 

(ُمـ ؿم٠مهن٤م أن شمٙمتِمػ  La Nouvelle Rhétoriqueأو اًمٌالهم٦م اجلديدة )

                                                           
يبقى تفسير سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسّلم حالة خاصة يقينّية ال جدال فيها لكّن تفسيراتو  1

التي صّحت في األحاديث ليست كثيرة وال تشمل كل القرآن الكريم، كذلك تفسير القرآن بالقرآن 
ل العالقات بين آيات ال صلة أول مراتب التفسير وأصّحها وكذلك ىو محدود وال يمكن تمحّ 

 بينها، وقد سبق إلى ذلك علماء أجالء وكانوا ينظرون أول ما ينظرون إلى القرآن . 
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 ،(Procédés de liaisonـمرق احلج٤مج وشم٘مٜمٞم٤مهت٤م سملم اًمٓمرق آشمّم٤مًمٞم٦م )

وم٤مٕومم شمتجغم ومٕم٤مًمٞمتٝم٤م ذم  (La dissociation des notionsوآٟمٗمّم٤مًمّٞم٦م )

٤مت وهٞمٙمٚمتٝم٤م ًمتّمٌح يماّل ُمٜمًجام ي٤ًمقمد قمغم جم٤مهب٦م اًمت٘مري٥م سملم اعمت٤ٌميٜم

واًمث٤مٟمٞم٦م شمٕمٛمؾ قمغم إٟمِم٤مء وشمقًمٞمد طم٘م٤مئؼ  ،اخلّمؿ ودطمض ومٙمرشمف

وٟمجد ُمثال قمٜمد اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه إصمري  ،ضمديدة هبدف احلج٤مج

وهل طمّج٦م  ،يم٤مٟم٧م إطمدى شم٘مٜمٞم٤مت اًمٓمرائؼ آشمّم٤مًمٞم٦م طم٤مرضة وسم٘مّقة

ج٩م اعم١مؾّم٦ًم قمغم سمٜمٞم٦م وهل ُمـ احل (Argument d'autorité)اًمًٚمٓم٦م 

 Les arguments basés sur la structure duاًمقاىمع أو شمٕمتٛمد قمغم اًمقاىمع )

réel)،  وهدذم ُمـ اًمٙمالم قمٜمٝم٤م اًمٙمِمػ قمـ ضم٤مٟم٥م ُمـ اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت

وأّن أقمامهلؿ ٓ شمٕمدو يمقهن٤م رؤي٦م اطمتامًمّٞم٦م ًمٞم٧ًم ُمٚمزُم٦م وٓ  ،اعمٗمنيـ

ؿم٤ميٞمؿ سمػمعم٤من وشمٞمتٞمٙم٤م ويرسمط  ،يٛمٙمـ ومروٝم٤م يمٕم٘مٞمدة ي٘مٞمٜمّٞم٦م قمغم اخلٚمؼ

طمّج٦م اًمًٚمٓم٦م سم٤معمٙم٤مٟم٦م واًمرشم٦ٌم وهل ظمّٓم٦م سمالهمٞم٦م إىمٜم٤مقمٞم٦م وحيتؾ ُمٙم٤مٟم٦م 

ويًتثٜمٞمف سمػمعم٤من وم٘مط إذا ُمس سم٤محل٘م٤مئؼ ّٕٟمف يمثػما ُم٤م  ،ذات أمهٞمذة سم٤مًمٖم٦م

يًتٕمٛمؾ ًمٗمرض أومٙم٤مر ٓ مت٧م سم٤مًمّمٚم٦م إمم احل٘مٞم٘م٦م وهٜم٤م يتؿ اؾمتٌٕم٤مده 

(Perelman et tyteca ,Traité de L'argumentation,p.412. ) 

ٚمٓم٦م وىمد ٓ طمظ اًمِمٌٕم٤من ذم دراؾم ًّ تف طمْمقرا ُمٙمّثٗم٤م حلّج٦م اًم

ؾمٚمٓم٦م اًمٙمت٤مب ( وهدف اًمٓمؼمي سمٜم٤مء  ،قم٘مٞمدة ،ؾمٚمػ ،أٟمٌٞم٤مء ،إمج٤مع)
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وصم٤مىم٦م آقمت٘م٤مد ورضسم٤م ُمـ رؾمقخ اإليامن سمام يٚم٘مك ُمـ ومٝمقم  "ٟمقع ُمـ 

وُم٤م يًٌط ُمـ ُم٘م٤مصد يًت٘مٌٚمٝم٤م اجلٛمٝمقر اؾمت٘م٤ٌمل اًمرى واًمٓم٤مقم٦م ٓ 

دار  ،احلج٤مج واحل٘مٞم٘م٦م وآوم٤مق اًمت٠مويؾ ،قمكم اًمِمٌٕم٤من)"ضمدال وٓ ـمٕمـ 

 (165، ص : 2111 ،اًمٙمت٤مب اجلديد اعمتحدة

ومٞمًٚمٙمقن  ،ويمذًمؽ ذم شمٕم٤مُمؾ راوميض اعمج٤مز ُمع آي٤مت شمٜمْمح سمامئف

وهق ٓ يدري  ،وقمغم اعمتٚم٘مل أن يذقمـ ،اًمًٌؾ احلج٤مضمّٞم٦م ًمؽمؾمٞمخ رأهيؿ

 إىمٜم٤مقمٞم٤م ووضمٝم٤م ُمـ أوضمف اًمدًٓم٦م أّن ُم٤م ي٘مرؤه ٓ يٕمدو أن يٙمقن اطمتامٓ

وؾمٜمجد ُمثال اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم أوقاء اًمٌٞم٤من أو رؾم٤مًمتف ُمٜمع ضمقاز  ،ًمٞمس إٓ

سمؾ وجيٕمؾ ىم٤مرئف  ،يٚمج٠م إمم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ يمحّج٦م ؾمٚمٓمقّي٦م ،اعمج٤مز

يٕمت٘مد أّٟمف هق ُمـ أص٤مب يمٌد احل٘مٞم٘م٦م وأّٟمف حيتجزه٤م وٓ ُمٜم٤مص ُمـ 

يف سمخّٓم٦م يٙمِمٗمٝم٤م يمؾ ُمـ اًمتٗم٧م واٟمٔمر إًمٞمف وهق ي٠مظمذ ُمريد ،اشم٤ٌمقمف

ىمٚمٞمال إمم اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت احلج٤مج آطمتامًمٞم٦م وطم٘مٞم٘م٦م أّن اعمٗمّن يٙمت٥م 

وٓ  ،طم٤مؿمٞم٦م سم٘مٚمؿ رومٞمع ؾمٞمٛمحقه اًمزُمـ ًمٞمٔمؾ اًمٜمص ُمريمزا ىم٤مئؿ اًمذات

شمٕمدو اًمتٗمًػمات أن شمٙمقن جمرد اطمتامٓت ُمتٗم٤موٚم٦م سمرؤي٦م 

ؿ ُمٜمٝم٤م ٓ شم٘مٌض قمغم احل٘مٞم٘م٦م سمؾ شم ،ومٞمٜمقُمٞمٜمقًمقضمٞم٦م يم٤مٟمٓمٞم٦ّم حمْم٦م ًّ تٜم

اًمتل دمٕمؾ ُمـ اعمج٤مز وهمػمه ُمـ  ،ٟم٤ًمئؿ سم٘مدر اىمؽماهب٤م ُمـ طم٘م٤مئؼ اًمٚمٖم٦م

 اًمت٘مٜمٞم٤مت واعم٘م٤مصد ؾمٌٞمال ًمٙمِمػ اعمٕمٜمك وشمقًمٞمد اًمدًٓم٦م.
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قم٘مدّي٦م –وُمٗمّن ُمثؾ اًمِمٜم٘مٞمٓمل وضمد دقمام ىمقّي٤م ُمـ ضمٝم٤مت 

رأت ذم شمٗمًػمه شمؼميرا ؿمٌف سمالهمل ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون أهّنؿ -وُمدرؾمٞم٦ّم 

ومٙمالم هذا آدم٤مه ذم اًمٌالهم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م يم٤من حمدودا  ،ؾمٞمحّمٚمقن قمٚمٞمف

ومٚمؿ ي٘مّدُمقا ًمٜم٤م سمديال ًمدرس سمالهمل يْم٤مهل اًمدرس  ،وٓ يزال يمذًمؽ

 ،اًمذي ازدهك سم٠مؾم٤مـملم آقمتزال واًم٤ًمدة إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدّي٦م

ومتٗمًػمه هذا ضم٤مء ُمقاوم٘م٤م جلٝم٤مت شمريد ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمريب ًمٞمس اًمتًٓمٞمح 

ومٞمٗمٝمؿ  ،ٓمٞمؾ ُمٚمٙم٤مشمف اًمٚمٖمقي٦م واًمٌالهمّٞم٦موم٘مط، سمؾ وطمرُم٤مٟمف ُمـ اًمٗمٝمؿ وشمٕم

ٚمٓم٤من صمؿ يٜم٘مٚمقن ًمٚمٕم٤مُّم٦م ُم٤م ومٝمٛمقه أو ُم٤م جي٥م قمٚمٞمٝمؿ ومٝمٛمف ..،  ًّ قمٚمامء اًم

ٚمٓم٦م  ًّ  "ومٞمتؿ شمٜمٗمػم اًمٓمالب ُمـ اًمٜمامذج اًمٙمؼمة ًمٚمتٗمًػم إصمري سمحّج٦م اًم

ويتؿ اًمتِمٜمٞمع قمغم اًمتٗم٤مؾمػم  "ىم٤مل قم٤ممل ومالن قمٜمف يمذا ويمذا ُمـ اعمٓم٤مقمـ 

٦م ورومْمٝم٤م وإفمٝم٤مر سمديؾ يٖمري سمتحريؽ ُمٚمٙم٦م اًمٕم٘مالٟمٞم٦م واإلؿم٤مريّ 

( ومٞمٖمدو ؾم٤مُمٕمٝمؿ L'argument de directionاًمرومض سمحّج٦م آدم٤مه )

 ُمتحّريم٤م قمغم ظمّط رؾمٛمقه ًمف ٓ يٗم٤مرىمف ىمٞمد أٟمٛمٚم٦م.

وُم٤م يذيمره يمثػم ُمـ  "ي٠مظمذ اًمِمٜم٘مٞمٓمل ُمريديف سمخّٓم٦م قمٜمقاهن٤م ىمقًمف :

وٓ  ،صحٞمحُمت٠مظّمري اعمٗمنيـ اًم٘م٤مئٚملم سم٤معمج٤مز ذم اًم٘مرآن يمٚمف همػم 

 ،ُمٜمع ضمقاز اعمج٤مز) "دًمٞمؾ قمٚمٞمف جي٥م اًمرضمقع إًمٞمف ُمـ ٟم٘مؾ وٓ قم٘مؾ

 ( 323م  ص : 2114ط ،اعمٙمت٦ٌم اًمتقومٞم٘مٞم٦م
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واحلج٤مج ًمٞمس ُمٚمزُم٤م ومٝمق  ،يمؾ يمالم اًمِمٜم٘مٞمٓمل هٜم٤م هق طمج٤مج

 هذا ٟم٤مهٞمؽ قمـ إُمٙم٤مٟمٞم٦م يمِمػ طمج٤مج ُمٖم٤مًمط ذم يمالُمف.  ،اطمتامزم

ومٝمق يٜمّٛمل ذم ىمّرائف  ،*. يمّؾ ُم٤م ي٘مقًمقٟمف همػم صحٞمح = طمّج٦م آدم٤مه

وهذه اًمت٘مٜمٞم٦م  ،ُمٚمٙم٦م اًمرومض واًمرد ويٖمري سم٤مجلديد اًمذي حيٛمٚمف هلؿ

احلج٤مضمّٞم٦م ؾمٌؼ ًمٚمزخمنمي اعمٕمتززم رمحف اهلل أن ُم٤مرؾمٝم٤م وّد اًمتٗمًػم 

 .( 287احلج٤مج واحل٘مٞم٘م٦م ص: ،) قمكم اًمِمٌٕم٤منإصمري 

*. ٓدًمٞمؾ قمٚمٞمف= هٜم٤م طمج٤مج ُمٖم٤مًمط ىم٤مئؿ قمغم اؾمتٖمالل ضمٝمؾ 

يٕم٘مؾ أن شمٌٜمك شمٗم٤مؾمػم ؿمٝمد هل٤م هق سم٤مًمٙمثرة قمغم اٟمٕمدام ومال ،اعمخ٤مـم٥م

 هذا اؾمتٖمٗم٤مل ؿمٜمٞمع ًمٚم٘م٤مرئ.  ،اًمدًمٞمؾ وسم٤مًمت٤مزم اًمالذقمٞم٦م

( Appeal to tradition*.ُمـ ُمت٠مظّمري اعمٗمنيـ = ؾمٗمًٓم٦م اًمؽماصمل )

ومٝمق ي٘مٞمؿ دقمقاه قمغم أّن هذه شمٗم٤مؾمػم  ،وهل قمغم قمٙمس ؾمٗمًٓم٦م احلداصمل

وهق  ،ومٚمؿ يٙمـ يمذًمؽ –اًمًٚمػ هٜم٤م  –اعمت٠مظمريـ أُّم٤م اًمؽماث اًم٘مديؿ 

 .يّتٌع هذا اًمؽماث

 (2111ط ،احلج٤مج واعمٖم٤مًمٓم٦م دار اًمٙمت٤مب اجلديد ،رؿمٞمد اًمرايض)يٜمٔمر: 

*. ُمـ ٟم٘مؾ وٓقم٘مؾ : هذا يًتتٌع اًمًٗمًٓم٦م يمذًمؽ وومٞمف ضم٤مٟم٥م ُمـ 

إذ يمٞمػ يٕم٘مؾ أن شمٕمٞمش قم٘مقل إُّم٦م ىمٌؾ اًمِمٜم٘مٞمٓمل  ،طمّج٦م آدم٤مه

أيم٤مٟم٧م  ، دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ٟم٘مؾ وٓ قم٘مؾواًمتّٞم٤مر اعمتٓمّرف قمغم شمٗم٤مؾمػم ٓ
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ٌّٚمف اًميورات اًمت٤مرخيٞم٦م  أُّم٦م خمّدرة أم رهٜم٧م قم٘مٚمٝم٤م ؟ وهذا ُم٤م ٓ شمت٘م

 اًمِم٤مهدة قمغم شم٤مريخ احلْم٤مرة اًمٕمرسمّٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.

يمٞمػ يٙمقن اًمٕمٍم اًمٕم٤ٌمد ُمزدهرا ) قمٚمٛمٞم٤م وقم٘مٚمٞم٤م وأدسمٞم٤م ووم٘مٝمٞم٤م ( 

ٞمػ يٙمقن ُمع رُمل ومرىمف سم٤مًمْمالًم٦م )أؿمٝمر ومرىمف(وقمٚمامئف يمذًمؽ؟ ويم

قمٍمٟم٤م ذم اٟمحٓم٤مط وشمراضمع وشمٙم٤مًم٥م إقمداء ومٙمرا وؾمالطم٤م ُمع وضمقد 

وم٤مٟٓمحٓم٤مط  ،قمٚمامء يٕمرومقن احل٘مٞم٘م٦م اعمٓمٚم٘م٦م ؟ ُمٕمْمٚم٦م ًمـ دمد هل٤م طماّل 

ومال شم٠ًمل هذا ُمـ سم٤مب  ،ُمٕمٚمقم واًمٙمٞمػ جمٝمقل واًم١ًمال قمٜمف سمدقم٦م

 قمدم اخلروج قمـ احل٤ميمؿ.

اطمتامٓ ُمـ سمٕمد أن شم٘مّررت ُم٠ًمًم٦م يمقن اًمتٗم٤مؾمػم ٓ شمٕمدو يمقهن٤م 

 ،وؾمقىم٤م طمج٤مضمّٞم٦م وذم سمٕمض إطمٞم٤من ؾمٗمًٓم٤مئّٞم٦م ،اطمتامٓت اعمٕمٜمك

            "واخػض هلام جـاح افذل "ٟمرضمع إمم ىمقل اهلل احلؼ ذم يمت٤مسمف اًمٙمريؿ : 

أّن اجلٜم٤مح هٜم٤م ُمًتٕمٛمؾ ذم طم٘مٞم٘متف؛  "يمّٚمام ىمرأت ىمقل اًمِمٜم٘مٞمٓمل 

)ُمٜمع  "ف ّٕن اجلٜم٤مح يٓمٚمؼ ًمٖم٦م طم٘مٞم٘م٦م قمغم يد آٟم٤ًمن وقمْمده وإسمٓم

أىمقل ذم ٟمٗمز وهؾ ًمٚمٓم٤مئر  ،يمّٚمام ىمرأت ىمقًمف هذا (322ضمقاز اعمج٤مز ص : 

  ؟ ُمثٚمام أّن يد آٟم٤ًمن شمًّٛمك ضمٜم٤مطم٤م؟يد

وضمٜم٤مطم٤م اًمٓم٤مئر يداه  ":وىمد ٟمص قمغم ذًمؽ اسمـ ُمٜمٔمقر سم٘مقًمف ٟمٕمؿ

ويرّد ُمٕمٜمٞمٞمٝمام إمم اعمٞمؾ سم٤مب ضمٜمح(  ،)ًم٤ًمن اًمٕمرب "وضمٜم٤مح اإلٟم٤ًمن يده 
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وٟمحـ ٟمقاومؼ قمغم أن شمٙمقن يد اإلٟم٤ًمن  ،ؿم٘مٞمفّٕن اجلٜم٤مح ذم أطمد 

وأّن ضمٜم٤مح اًمٓم٤مئر شمًّٛمك يدا  ،ضمٜم٤مطم٤م ًمقرود ذًمؽ قمـ إئٛم٦م اًمث٘م٤مت

 أيْم٤م مم٤ّم ٓ ُمراء ومٞمف.

أُّم٤م أن شمٙمقن ًمٚمذل ضمٜم٤مح ومٝمٜم٤م ُمقوع اجلدل ؛ ومام اعم٘مّمقد سمجٜم٤مح 

ٌّٝمٜم٤مه سم٢مٟم٤ًمن"؟ قمٜمده٤م ٟم٘مقلاًمذل/يده .. واعمج٤مز خمرج خمرج .ؿم

أم اعم٘مّمقد ضمٜم٤مح ـم٤مئر؟ ومٜمجٕمٚمٝم٤م يمذًمؽ جم٤مزا قمغم  "٦مآؾمتٕم٤مرة اعمٙمٜمٞم

 وضمف آؾمتٕم٤مرة اعمٙمٜمٞم٦م ويٙمقن اًمٓم٤مئر ُمًتٕم٤مرا ُمٜمف . 

 هذان اًمقضمٝم٤من ي٘مّرمه٤م واىمع اًمٚمٖم٦م وًمٙمـ ي٠مسمك اًمّرضمؾ إٓ أن ي٘مقل : 

*. إـمالق اًمٕمرب ظمٗمض اجلٜم٤مح يمٜم٤مي٦م قمـ اًمتقاوع ويًتِمٝمد قمغم 

 ذًمؽ سم٤مًمِمٕمر . 

وًمٖمراسم٦م  –ًمٞمس جم٤مزا ّٕٟمف  –ذم رؤيتف  –*. إو٤موم٦م اجلٜم٤مح إمم اًمذل 

يدا طم٤م /ومجٜم٤مح اًمذل = ضمٜم٤م ،"طم٤مشمؿ اجلقد  "يًتقي ُمع ىمقًمٜم٤م  –اًمٗمٝمؿ 

 ذًمٞمٚم٦م.

 وٟم٠ًمل ٟمحـ : هؾ طم٤مشمؿ اجلقد هل ذاهت٤م طم٤مشمؿ اجلقاد ؟ 

هؾ إو٤موم٦م آؾمؿ إمم اعمّمدر هل ذاهت٤م ذم دًٓمتٝم٤م وُمقىمٕمٝم٤م إو٤مومتف 

 إمم ُم٤م يِمتؼ ُمٜمف؟ 
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وهذا ُمـ سم٤مب  ،ٚمجقد طم٤ممت٤م وٓ يًع اجلقد همػمهطم٤مشمؿ اجلقد = أّن ًم

 اعم٤ٌمًمٖم٦م.

طم٤مشمؿ اجلقاد = وصػ ًمف سمام يٛمٙمـ أن يّتّمػ سمف همػمه. ومٝمل ذم 

اعمرشم٦ٌم دون إومم.يمذًمؽ ضمٜم٤مح اًمذل ) اجلٜم٤مح = يد ( ًمٞمس ذم اعمرشم٦ٌم 

وص٤مطم٥م أدٟمك ومٝمؿ ذم اًمٕمرسمٞم٦م ودٓٓهت٤م يٗمٝمؿ  ،واًمٗمٝمؿ يمجٜم٤مح ذًمٞمؾ

اًمٌالهم٦م دوُم٤م واًمٕم٤ٌمرة ومٞمف دوُم٤م شمرشم٘مل قمغم  ويٕمل ذًمؽ، واًم٘مرآن يٌتٖمل

أيٕم٘مؾ أن ٟمجد  ،همػمه٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمرات وشمتج٤موزه٤م سمٛمراشم٥م ٓ حتَم

اًمت٤ًموي سملم قم٤ٌمرشملم ) ضمٜم٤مح اًمذل ( و ) ضمٜم٤مح ذًمٞمؾ ( ؟ وإومم شمٌٚمغ 

 .روملم شمآًمٗم٤م سمٗمٕمؾ اًمؽميمٞم٥م اعمج٤مزيطمّد اًمٜمِمقة ُمـ يمٞمٛمٞم٤مء اًمٖمراسم٦م سملم ـم

يمكم وُمّمدر ضم٤مُمع عمٕم٤مين حتٛمؾ ُمٜمٝم٤م  اًمذل طم٤مًم٦م ُمٕمٜمقي٦م وهل ُمٕمٜمك

ومٝمق دال قمغم ُمٕمٜم٤مه سم٤مًمٙمامل وإصؾ وإو٤موم٦م  ،اعمِمت٘م٤مت وٓ شمًتٜمزومٝم٤م

اجلٜم٤مح قمغم ؾمٌٞمؾ آؾمتٕم٤مرة واعمج٤مز سمام حيٛمٚمف ُمـ ُمٕمٜمك اعمٞمؾ إًمٞمف جيٕمٚمف 

ومٙم٠مّن هذا اًمذل إٟم٤ًمن / ـم٤مئر مل يٙمتػ  ،هيٞمٛمـ قمغم ُمٕمٜمك اًمتقاوع

هذا ُمـ  ،ف ُمٞمال وشمقاوٕم٤م ورأوم٦مسمٛمٕمٜمك اًمذل ومٞمف سمؾ زاد ومخٗمض ضمٜم٤مطم

 ،وُم٤مزاًم٧م ًمتٙمِمػ ًمٜم٤م قمـ يمثػم ُمٜمٝم٤م ،ُمٕم٤مين ودٓٓت هذه اًمٕم٤ٌمرة

وٟمحـ ٟمروم شمدسّمر يمت٤مب اهلل قمّز وضمؾ ذم طمدود ُم٤م يًٛمح سمف اعمٜمٝم٩م 

اًمٕمٚمٛمل اًمّمحٞمح اعمقاومؼ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم وًمٖم٦م اًمٕمرب وؾمٜمٜمٝم٤م ذم 
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قمـ ىمقم  وقمدم اًمقىمقف قمٜمد فمقاهر ؾمتزيد يمت٤مب اهلل سمٕمدا ،يمالُمٝم٤م

ومٝمذا ُمـ سم٤مب اًمؽمهمٞم٥م واًمت٘مري٥م شم٘مري٥م اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز إمم  ،هجروه

 ،وىمد أدرك اجلرضم٤مين رمحف اهلل شمٕم٤ممم ومٕم٤مًمٞم٤مت اعمج٤مز ،ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم

ومٙم٤مٟم٧م هنْم٦م سمالهمٞم٦م قمّز ٟمٔمػمه٤م وُم٤مزًمٜم٤م ٟم٘مرأ وٟمًتٜمٌط  ،وشمٗمّٓمـ إًمٞمٝم٤م

أهّنؿ مل  وٟمحٛمد اعمقمم ،ُمٜمف وُمـ أقمالم آظمريـ ) ؾمٜم٦ّم / ُمٕمتزًم٦م / ؿمٞمٕم٦م (

ي٘مٗمقا ُمثٚمام وىمػ مجع يمريؿ ُمـ قمٚمامء قمٍم ُم٤مض وهذا اًمٕمٍم قمٜمد 

  قمت٤ٌمت أي٤مت، ومٜمٙمقن ىمد طمرُمٜم٤م ٟمٕمٛم٦م اًمتدسّمر ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم .                       

أًمٞم٧ًم ًمٗمٔم٦م اًمٞمد أؾمٌؼ ُمـ ًمٗمٔم٦م اجلٜم٤مح ؟ وُم٤م اجلٜم٤مح ؟ ذم اًم٘مرآن 

شمٌط دوُم٤م سم٤مجل٤مرطم٦م شمٓمٚمؼ قمغم اًمٞمد واًمٕمْمد واإلسمط. أُّم٤م اًمٞمد ومؽم

اعمٕمرووم٦م ذم اخلٓم٤مب اإلٟم٤ًمين وهذا يٕمٜمل أّن آؿمؽماك طمّمؾ ذم اجلٜم٤مح 

وسم٘مٞم٧م اًمٞمد سمٛمٜم٠مى قمٜمف ٟمًٌٞم٤م، وهذا يث٧ٌم آطمتامل اًم٘م٤مئؾ سم٠مّن ضمٜم٤مح 

 ،اًمذل إّٟمام هل اؾمتٕم٤مرة ُمٙمٜمٞم٦م ومجٕمٚمٜم٤م ًمٚمذل يدا قمغم شمِمٌٞمٝمف سم٤مٟٓم٤ًمن

ًمًٞمد ىمٓم٥م اًمِمٝمٞمد سمٖمرض شمِمخٞمّمف قمغم ـمري٘م٦م اًمتخٞمٞمؾ اًمتل يذيمره٤م ا

ويم٠مّٟمام  "رمحف اهلل ذم اًمتّمقير اًمٗمٜمل ذم اًم٘مرآن إذ ي٘مقل قمـ هذه أي٦م :

 ."ًمٚمذل ضمٜم٤مح خيٗمض ُمـ اًمرمح٦م سم٤مًمقاًمديـ 

إّن ُمٕمٜمك  "ويٌٚمغ اًمتِم٨ٌم سم٤مًمرأي أن ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اًمّمقاقمؼ : 

 ،"إو٤موم٦م اجلٜم٤مح إمم اًمذل أن ًمٚمذل ضمٜم٤مطم٤م ُمٕمٜمقي٤م يٜم٤مؾمٌف ٓ ضمٜم٤مح ريش 
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ٜم٤م ٟمٛميض قمغم ظمّٓم٦م ه١مٓء اًمٕمٚمامء ٟمٙمقن ىمد ىمْمٞمٜم٤م قمغم اًمٕم٘مؾ ًمق أٟمّ 

ٓ صقرة وٓ  !!!وم٤مسمت٤ًمُم٦م اًمِمٛمس ُمٕمٜمقي٦م شمٜم٤مؾمٌٝم٤م ،اًمٌالهمل واًمٚمٖمقي

.. ىمْم٤مء ُمؼمم قمغم مج٤مًمٞم٤مت إدب واًمِمٕمر .ظمٞم٤مل وٓ شمِمخٞمص

 ًمتٖمدو اًمٌالهم٦م ُم٘مقًمتلم ٟم٘مقًم٥م ومٞمٝمام يمؾ اًمّمقر.             ،ودراؾم٤مشمف

يٕمروٝم٤م خمتٚمػ اعمٗمنيـ ويٕمْمده٤م ضم٤مٟم٥م إّن آطمتامٓت اًمتل 

ُمـ اًمٚمٖم٦م واًمٌٞم٤من وٓ شمٕم٤مرض ٟمّم٤م سحي٤م ُمـ يمت٤مب أوؾمٜم٦م شمٕمتؼم 

اًمتٓمّرف ذم اًمرأي هيدم اعم١مؾم٤ًمت  ،اطمتامٓ واردا يًتقي وهمػمه

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م واعمِم٤مريع اًمٜم٤مضمح٦م.  

معراج افدٓفة وافػفؿ دم حؼائؼ ادجاز وبصائر :  26إصارة 

 .افتػسر حقار بغ كصقص ،افتلويؾ

َديَّۖ ؿال اهلل تعاػ : ﴿ ٌَ إِۡبلٌُِس َما َمَنَعَك أَن َتۡسُجَد لَِما َخلَۡقُت ِب ٓ ٌََٰ َقاَل 

  (  75﴾ ) ص : أَۡسَتۡكَبۡرَت أَۡم ُكنَت ِمَن ٱۡلَعالٌِنَ 

وٟمجد قمٚمامء ُمـ اعمًٚمٛملم ذم سمداي٤مت اًمٕمٍم اًمٕم٤ٌمد وُم٤م سمٕمده 

ت وضمدوا دقمتٝمؿ فمروف قمٍمهؿ وُم٤م واضمٝمقه ُمـ ومرق واّدقم٤مءا

يم٤من هلؿ أن ي٘مٗمقا ُمقىمػ  وُم٤م ،أٟمٗمًٝمؿ خيقوقن ذم ُم٤ًمئؾ اإلهلٞم٤مت

اعمث٧ٌم اعمٜمّزه اعمتٗمّرج قمغم ؾم٤مطم٦م شمْمٓمرب سم٠مىمقال اًمزٟم٤مدىم٦م اًمذي أرادوا 

وإّن قمٍم اًمّمح٤مسم٦م  ،إفمٝم٤مر اًمتٜم٤مىمض اعمزقمقم ذم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦ّم رؾمقًمف
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وإظمذ  ،واًمت٤مسمٕملم ظمال ُمـ حم٤موٓت اًمت٠مويؾ ورد اعمتِم٤مسمف إمم اعمحٙمؿ

سمٕمٜم٤من اعمٕم٤مرف اًمٌالهمٞم٦م ذًمؽ أهّنؿ يم٤مٟمقا قمغم اًمٗمٓمرة اًمٚمٖمقّي٦م يٗمٝمٛمقن ُم٤م 

ومل يٙمـ هٜم٤مك  ،جي٥م أن يٗمٝمؿ اًمٕمريب اعمقضّمف إًمٞمف ظمٓم٤مب اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

ُم٤م  – 1آي٤مت اًمّمٗم٤مت –ُمٕم٤مٟمد ذم هذا اًمِم٠من ومٙمّٚمٝمؿ ومٝمٛمقا ُمـ أي٤مت 

ـ عم٤ّم دظمٚم٧م أُمؿ وًمٙم ،شم٘مّره ذيٕمتٝمؿ اًمٚمٖمقّي٦م واًمٌٞم٤مٟمّٞم٦م وومٝمٛمٝمؿ اًمرومٞمع

ووضمد  ،أظمرى هل٤م ؾم٤مسم٘م٦م ذم اإلهلٞم٤مت واًمٕم٘م٤مئد اعمٜمحروم٦م سمرز اإلؿمٙم٤مل

قمٚمامء اًمًٜم٦ّم ُمـ إؿم٤مقمرة وهمػمهؿ أّن ُمـ اًمقاضم٥م اًمقىمقف ًمرّد 

وم٤مضمتٝمدوا ذم رّد اعمتِم٤مسمف إمم اعمحٙمؿ،  ،ُمٓم٤مقمـ اًمزٟم٤مدىم٦م واًمِمٕمقسمّٞم٦م

تجًٞمؿ وأظمذوا ذم شمٌٞم٤من ُم٤م أؿمٙمؾ ُمـ أي٤مت اعمقمه٦م ًمٚمتِمٌٞمف أو اًم

ويم٤من اعمج٤مز ُمـ آٓت  ،سمٓمري٘م٦م اًمتٜمزيف واًمت٠مويؾ اإلمج٤مزم أو اًمتٗمّمٞمكم

إيامٟم٤م ُمٜمٝمؿ سم٠مّٟمف ٓ يرّد احل٘مٞم٘م٦م اإلهلٞم٦م  ،هذا اجلٝم٤مد اًمٕمٔمٞمؿ ود اًمزٟم٤مدىم٦م

سمؾ هق ؾمٌٞمؾ إلسمراز ُمٕم٤مين ودٓٓت ٓ خيٚمق ُمٜمٝم٤م  ،وًمٞمس ُمـ اًمٙمذب

                                                           
سبق وأن بّينا أّن عقيدة السلف التي نثبت عليها ىي اإليمان بهذه الصفات على ما يليق باهلل  1

عالى وأّن للخلف الذين دافعوا تعالى وتفويض معناىا هلل مع تنزيهو  عن ظاىرىا المستحيل في حّقو ت
عن اإلسالم طريق التأويل الذي كان ال محيد عنو بل إّن ىناك أمورا عقدية في الصفات حصل 
اإلجماع على تأويل واحد لها فقد غدا ضرورة لمواجهة الزنادقة والمشّبهة الغالة، فالطريق األول 

وال يجب تكفير من اّتخذ السبيل الثاني  أسلم والطريق الثاني أعلم، وكالىما حق يبتغي غاية واحدة،
وثبت عليو،فلكل مشرب ولكل غاية واجتهاد، وللعاّمة ميدان وللخاصة مجال، وفي عصرنا ىذا 
يجب أن نقف على حقائق التراث، فقد بدأت الدعوات في الغرب إلحياء اإللهيات والميتافيزيقا 

 ة تفوق في شرىا ما القاه المتكّلمون.وليس غريبا أن يطل علينا المتغّربون بآراء في األلوىيّ 
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ؾمٌال وـمرىم٤م  ُمّتخذيـ ،اًمٗمٝمؿ اًمًٚمٞمؿ اًمّمحٞمح اعمقاومؼ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم

ويم٤مٟم٧م اًمٌالهم٦م أداة سملم أيدهيؿ طمّ٘م٘مقا هب٤م  ،ًمتؼمير اضمتٝم٤مداهتؿ

سمؾ ٟمحًٌٝمؿ ُمـ  ،ومال ٟمرُمٞمٝمؿ سم٤مًمّْمالل وٓ ٟمًّٗمف أىمقاهلؿ ،أهمراوٝمؿ

 ،واجلٛمٞمع يٕمٚمؿ ُمّمػم اعمجتٝمد سملم اًمّمقاب واخلٓم٠م ،اعمجتٝمديـ

 وٟمٕمرض أن ًمٜمّمقصٝمؿ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م .  
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إِۡبلٌُِس َما ﴿:  ؼقفف تعاػمؾحؼ بـصقص تػاشر افعؾامء ف ٓ ٌََٰ َقاَل 

َديَّۖ أَۡسَتۡكَبۡرَت أَۡم ُكنَت ِمَن ٱۡلَعالٌِنَ  ٌَ ﴾ َمَنَعَك أَن َتۡسُجَد لَِما َخلَۡقُت ِب

  (  75ص : )

وٟم٘مّدم ًمٚم٘م٤مرئ ٟمّمقص٤م ُمـ شمٗم٤مؾمػم اًمٕمٚمامء ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م، 

 طمؼ اهلل ًمػمى أّن هذا اجلٛمع ُم٤م يم٤من ًمٞمتقاـم٠م قمغم ظمٓمٞمئ٦م أو ٟم٘مٞمّم٦م ذم

 ،سمؾ اضمتٝمدوا ذم ومٝمؿ آي٤مت اًمّذيمر احلٙمٞمؿ وأسم٤مٟمقا قمـ وضمٝمتٝمؿ ،شمٕم٤ممم

وُمـ رّده٤م وأظمذ سمٖمػمه٤م  ،ومٛمـ ارشمْم٤مه٤م قمـ سمٞمّٜم٦م ًم٘مل اهلل هب٤م وًمف أضمر

 ًم٘مل اهلل هب٤م يمذًمؽ وأضمره قمغم اهلل شمٕم٤ممم . 

هد(.ذم شمٗمًػم ىَم٤مَل 876-786) *ؿال أبق زيد ظبد افرمحـ افثعافبل

ـَ َي٤م إسِْمٚمِٞمُس ُمَ  َت َأْم يُمٜم٧َْم ُِم ُجَد عم٤َِم ظَمَٚمْ٘م٧ُم سمَِٞمَديَّ َأؾْمَتْٙمؼَمْ ًْ ٤م َُمٜمََٕمَؽ َأْن شَم

قم٤ٌمرٌة قمـ اًمُ٘مْدَرِة  {سمَِٞمَدىَّ  }وىمقًمف شمٕم٤ممم : "(  ىم٤مل : : 75اًْمَٕم٤مًملَِم )

ةِ   ) اجلقاهر احل٤ًمن ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن(  ". واًمُ٘مقَّ

ي٤م إسِْمٚمِٞمَس  ىَم٤مَل  "}هد(ذم شمٗمًػمه٤م : 982 - 898) *ؿال أبق افسعقد

ُجَد عم٤َِم ظَمَٚمْ٘م٧ُم سمَِٞمَدىَّ  ًْ اِت ُمـ همػم  {َُم٤م َُمٜمََٕمَؽ َأن شَم َأي ظمٚم٘مُتف سم٤مًمذَّ

الُة   سمخٚمِ٘مف قمٚمٞمف اًمّمَّ
ِ
ِط أٍب وأَم واًمتَّثٜمٞم٦ُم إلسمراِز يمامِل آقمتٜم٤مء شمقؾمُّ

الُم اعمًتدقِمل إلضمالًمِف وإقمٔم٤مُِمف ىَمّْمدًا إمم شم٠ميمٞمِد اإلٟمٙم٤مِر وشمِمديِد  ًَّ واًم

 )إرؿم٤مد اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ إمم ُمزاي٤م اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ(". اًمتَّقسمٞمِخ 
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هد(.: ىَم٤مَل َي٤م 661.- 577) *ؿال صقخ اإلشالم افعز بـ ظبد افسالم

ـَ  َت َأْم يُمٜم٧َْم ُِم ُجَد عم٤َِم ظَمَٚمْ٘م٧ُم سمِٞمََديَّ َأؾْمَتْٙمؼَمْ ًْ إسِْمٚمِٞمُس َُم٤م َُمٜمََٕمَؽ َأْن شَم

أو  ،شمقًمٞم٧م ظمٚم٘مف سمٜمٗمزأو  ،أو ىمدريت ،سم٘مقيت {سمَِٞمَدىَّ  }(  75اًْمَٕم٤مًملَِم )

َت  }ظمٚم٘متف سمٞمدي صٗم٦م ًمٞم٧ًم سمج٤مرطم٦م  قمـ اًمٓم٤مقم٦م أم  {َأؾْمَتْٙمؼَمْ

 ) شمٗمًػم اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم (  "شمٕم٤مًمٞم٧م قمـ اًمًجقد .

» هد(:  وىمرأ مجٝمقر اًمٜم٤مس 541-481) *ؿال ابـ ظطّقة إكدفز

 وىمد ضم٤مء ذم يمت٤مب ،سمٗمتح اًمٞم٤مءش سمٞمديَّ » سم٤مًمتثٜمٞم٦م . وىمرأ ومرىم٦م : ش سمٞمدْي 

[ سم٤مجلٛمع . وهذه يمٚمٝم٤م قم٤ٌمرة قمـ  71] يس :  {مم٤م قمٛمٚم٧م أيديٜم٤م }اهلل : 

 ،وقمؼم قمـ هذا اعمٕمٜمك سمذيمر اًمٞمد شم٘مري٤ًٌم قمغم اًم٤ًمُمٕملم ،اًم٘مدرة واًم٘مقة

وىمد  ،إذا اعمٕمت٤مد قمٜمد اًمٌنم أن اًم٘مقه واًمٌٓمش وآىمتدار إٟمام هق سم٤مًمٞمد

ن ظمٚمؼ يم٤مٟم٧م ضمٝم٤مًم٦م اًمٕمرب سم٤مهلل شمٕم٤ممم شم٘متيض أن شمٜمٙمر ٟمٗمقؾمٝم٤م أن يٙمق

 وٟمحق هذا ُمـ اعمٕم٤مين اعمٕم٘مقًم٦م.) اعمحرر اًمقضمٞمز (. ،سمٖمػم مم٤مؾم٦م

ص طمقل  75هد( : ذم شمٗمًػم آي٦م 1251هد د 1173) *ؿال افشقـاين

واًمّمٚم٦م جم٤مزًا يم٘مقًمف :  ،اًمٞمديـ :  ىم٤مل جم٤مهد : اًمٞمد هٜم٤م سمٛمٕمٜمك : اًمت٠ميمٞمد

 ،ة[ . وىمٞمؾ : أراد سم٤مًمٞمد اًم٘مدر 27: ] اًمرمحـ {ويٌ٘مك َوضْمُف َرسّمَؽ  }

 :وُمٜمف ىمقل اًمِم٤مقمر ،وُم٤م زم سمف يدان أي: ىمدرة ،: ُم٤م زم هبذا إُمر يدي٘م٤مل

 حتؿؾت مـ ظػراء ما فقس يل بف ... وٓ فؾجبال افراشقات يدان
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 ،وىمٞمؾ : اًمتثٜمٞم٦م ذم اًمٞمد ًمٚمدًٓم٦م قمغم أهن٤م ًمٞمس سمٛمٕمٜمك : اًم٘مّقة

ش ُم٤م»و  ،سمؾ ًمٚمدًٓم٦م قمغم أهنام صٗمت٤من ُمـ صٗم٤مت ذاشمف ؾمٌح٤مٟمف ،واًم٘مدرة

أو اعمقصقًم٦م . وىمرأ اجلحدري  ،هل : اعمّمدري٦م {عم٤َِم ظَمَٚمْ٘م٧ُم  }ىمقًمف : ذم 

: ) عم٤م ( سم٤مًمتِمديد ُمع ومتح اًمالم قمغم أهن٤م فمرف سمٛمٕمٜمك: طملم يمام ىم٤مل أسمق 

 قمغم اإلومراد. ) ومتح اًم٘مدير(  "سمٞمدي  "قمكّم اًمٗم٤مرد . وىمرىء : 

ُجَد  ىَم٤مَل َي٤م إسِْمٚمِٞمُس َُم٤م َُمٜمََٕمَؽ  }هد(: 691) شمد *ؿال افبقضاوي ًْ َأن شَم

واًمثٜمٞم٦م عم٤م ذم  ،ظمٚم٘متف سمٜمٗمز ُمـ همػم شمقؾمط يم٠مب وأم {عم٤َِم ظَمَٚمْ٘م٧ُم سمَِٞمَدىَّ 

وىمرىء قمغم اًمتقطمٞمد.)أٟمقار  ،ظمٚم٘مف ُمـ ُمزيد اًم٘مدرة واظمتالف اًمٗمٕمؾ

 اًمتٜمزيؾ وأهار اًمت٠مويؾ(.

وطُمٙمل هٜم٤م أن اهلل ىم٤مل ًمف : "هد( : 1393)  ؿال افطاهر بـ ظاصقر*

أي ظمٚم٘م٤ًم ظم٤مّص٤ًم دومٕم٦م وُم٤ٌمذة ،أي ظمٚم٘متف سم٘مدريت،{عم٤َِم ظمٚمْ٘م٧ُم سمِٞمدي}

ُٕمر اًمتٙمقيـ،ومٙم٤من شمٕمٚمؼ هذا اًمتٙمقيـ شمٕمٚم٘م٤ًم أىمرَب ُمـ شمٕمٚم٘مف سم٢مجي٤مد 

اعمقضمقدات اعمرشم٦ٌَّم هل٤م أؾم٤ٌمب شم٤ٌمذه٤م ُمـ محؾ ووٓدة يمام هق اعمٕمروف 

ذم ختٚمؼ اعمقضمقدات قمـ أصقهل٤م.وٓ ؿمّؽ ذم أن ظمٚمؼ آدم ومٞمف قمٜم٤مي٦م 

ىمرب .وم٤مًمٞمدان متثٞمؾ ًمتٙمّقن آدم ُمـ جُمرد أُمر زائدة وشمنميػ اشمّم٤مل أ

٤مري ًمإِلٟم٤مء ُمـ ـملم إذ يًّقيف  اًمتٙمقيـ ًمٚمٓملم هبٞمئ٦م صٜمع اًمٗمخَّ

سمٞمديف.ويم٤من اًمًٚمػ ُيِ٘مّرون أن اًمٞمديـ صٗم٦م ظم٤مص٦م هلل شمٕم٤ممم ًمقرودمه٤م 
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ذم اًم٘مرآن ُمع ضمزُمٝمؿ سمتٜمزيف اهلل قمـ ُمِم٤مهب٦م اعمخٚمقىم٤مت وقمـ اجلًٛمٞم٦م 

أو أن حتٛمؾ اًمٕم٘مقل  ،ء ذم صٗم٤مت اهللوىمّمدهؿ احلذر ُمـ حتٙمٞمؿ أرا

] ـمف: {وًمتّمٜمع قمغم قمٞمٜمل }اًم٘م٤مسة صٗم٤مشم٧ِم اهلل قمغم ُم٤م شمٕم٤مرومتف 

 .)شمٗمًػم اًمتحرير واًمتٜمقير(48] اًمٓمقر :  {وم٢مٟمؽ سم٠مقمٞمٜمٜم٤م  }[وىم٤مل ُمرة39

 {ىم٤مل ي٤م إسمٚمٞمُس ُم٤م ُمٜمٕمؽ أن شمًجَد  }:  *ؿال ابـ ظجقبة احلسـل

اُمتث٤مًٓ  ،سمال واؾمٓم٦م أب وٓ أم ،{عم٤ِم ظمٚم٘م٧ُم سمٞمديَّ  }أي : قمـ اًمًجقد 

 ،وعم٤ََّم يم٤مٟم٧م إقمامل شُم٤ٌمذ ذم اًمٖم٤مًم٥م سم٤مًمٞمد ،وإقمٔم٤مُم٤ًم خلٓم٤ميب ،ُٕمري

 ،. واًمتثٜمٞم٦م إلسمراز يمامل آقمتٜم٤مء سمخٚم٘مف قمٚمٞمف اًمًالم اًم٘مدرةأـمٚم٘م٧م قمغم 

وشمِمديد  ،ىمّمدًا إمم شم٠ميمٞمد اإلٟمٙم٤مر ،اعمًتدقمل إلضمالًمف وإقمٔم٤مُمف

اًمٙمالم ذم ه اًمتثٜمٞم٦م .) شمٗمًػم اسمـ  وؾمٞم٠ميت ذم اإلؿم٤مرة سم٘مٞم٦م ،اًمتقسمٞمخ

 قمجٞم٦ٌم (.

هد(. سمٕمد إسمٓم٤مل اًمتِمٌٞمف 616 - 544) 1يؼقل ؾخر افديـ افرازي*

ومٜم٘مقل ذيمر اًمٕمٚمامء ذم ًمٗمظ  "واًمرد قمغم خمتٚمػ اعمٕم٤مرولم :  ،واًمتجًٞمؿ

اًمٞمد وضمقه٤ًم إول : أن اًمٞمد قم٤ٌمرة قمـ اًم٘مدرة شم٘مقل اًمٕمرب ُم٤م زم هبذا 

                                                           
الفخر الرازي عقل ممّيز في تاريخ الفكر العربي اإلسالمي، كان يتحّلق حولو طلبتو، وإذا خرج   1

كان موكبو ال يقل عن موكب األمراء والسالطين، وإذا وّجهت إليو المسألة يجيب عنها تالميذه 
الرد عليها وكان آية من آيات اهلل في البيان، أّلف في الكبار فإذا كانت موغلة في التعقيد، توّلى ىو 

البالغة والتفسير والكالم واألصول وىو مّمن مّن اهلل عليهم بالمال في الدنيا والعلم، واهلل يؤتي 
 فضلة من يشاء. 
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َأْو َيْٕمُٗمَقْا اًمذى سمِٞمَِدِه  }ىم٤مل شمٕم٤ممم :  ،ـم٤مىم٦مأي ُمـ ىمقة و ،إُمر ُمـ يد

اًمث٤مين : اًمٞمد قم٤ٌمرة قمـ اًمٜمٕمٛم٦م ي٘م٤مل  ،[ 237] اًمٌ٘مرة :  {قُمْ٘مَدُة اًمٜمٙم٤مح 

أي٤مدي ومالن ذم طمؼ ومالن فم٤مهرة واعمراد اًمٜمٕمؿ واعمراد سم٤مًمٞمديـ اًمٜمٕمؿ 

اًمٔم٤مهرة واًم٤ٌمـمٜم٦م أو ٟمٕمؿ اًمديـ واًمدٟمٞم٤م اًمث٤مًم٨م : أن ًمٗمظ اًمٞمد ىمد يزاد 

يمٞمد يم٘مقل اًم٘م٤مئؾ عمـ ضمٜمك سم٤مًمٚم٤ًمن هذا ُم٤م يم٧ًٌم يداك ويم٘مقًمف ًمٚمت٠م

َا سَملْمَ َيَدْى َرمْحَتِِف  }شمٕم٤ممم :  [ .واًمذي شمٚمخص  57] إقمراف :  {سُمنْمً

قمٜمدي ذم هذا اًم٤ٌمب أن اًمًٚمٓم٤من اًمٕمٔمٞمؿ ٓ ي٘مدر قمغم قمٛمؾ رء سمٞمده 

 وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٕمٜم٤مي٦م ،إٓ إذا يم٤مٟم٧م هم٤مي٦م قمٜم٤ميتف ُمٍمووم٦م إمم ذًمؽ اًمٕمٛمؾ

اًمِمديدة ُمـ ًمقازم اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٞمد أُمٙمـ ضمٕمٚمف جم٤مزًا قمٜمف قمٜمد ىمٞم٤مم اًمدٓئؾ 

 ( )ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م"واهلل أقمٚمؿ . ،اًم٘م٤مهرة . ومٝمذا ُم٤م خلّمٜم٤مه ذم هذا اًم٤ٌمب

قمغم  ،ظمٚم٘م٧م سمٞمدي "هد( : 745 - 654) ؿال أبقحقان إكدفز*

يم٘مراءة سمٛمٍمظمل؛  ،اإلومراد؛ واجلٛمٝمقر : قمغم اًمتثٜمٞم٦م؛ وىمرىء سمٞمدّي 

ويمٚمٝم٤م قم٤ٌمرة قمـ اًم٘مدرة  ،سم٤مجلٛمع {مم٤م قمٛمٚم٧م أيديٜم٤م  }شمٕم٤ممم :  وىم٤مل

إذ يم٤من قمٜمد اًمٌنم ُمٕمت٤مدًا أن اًمٌٓمش واًم٘مقة سم٤مًمٞمد .  ،وقمؼم سم٤مًمٞمد ،واًم٘مقة

وذه٥م اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر سمـ اًمٓمٞم٥م إمم أن اًمٞمد صٗم٦م ذات . ىم٤مل اسمـ 

 ) اًمٌحر اعمحٞمط (. "قمٓمٞم٦م : وهق ىمقل ُمرهمقب قمٜمف .
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ُجَد عم٤َِم  "}د( ه375)شمد  ؿال افسؿرؿـدي* ًْ ظَمَٚمْ٘م٧ُم َُم٤م َُمٜمََٕمَؽ َأن شَم

:اًمذي ظمٚم٘متف سمٞمدي ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ٟم١مُمـ هبذه أي٦م يٕمٜمل {سمَِٞمَدىَّ 

وٓ ٟمٕمرف شمٗمًػمه٤م . وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ : ٟمٗمنه٤م سمام يٚمٞمؼ ُمـ  ،وٟم٘مرؤه٤م

وإرادشمف . وم٢من ىمٞمؾ : ىمد  ،وىمقشمف ،صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم . يٕمٜمل : ظمٚم٘مف سم٘مدرشمف

وإرادشمف . ومام اًمٗم٤مئدة  ،وىمدرشمف ،ؿمٞم٤مء سم٘مقشمفظمٚمؼ اهلل قمز وضمؾ ؾم٤مئر إ

 ،ذم اًمتخّمٞمص هٜم٤م؟ ىمٞمؾ ًمف : ىمد ذيمر اًمٞمد ذم ظمٚمؼ ؾم٤مئر إؿمٞم٤مء أيْم٤مً 

ْ َيَرْوْا َأٟم٤َّم ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم هَلُؿ مِم٤َّم قَمِٛمَٚم٧ْم َأْيِديٜمَآ أٟمٕم٤مُم٤م وَمُٝمْؿ هَل٤َم  }: وهق ىمقًمف َأَومَل

أي : سم٘مقيت . ىمقة  {َدىَّ عم٤َِم ظَمَٚمْ٘م٧ُم سمِٞمَ  }[ وي٘م٤مل :  71] يس :  {ُم٤مًمٙمقن 

وشمراب  ،أي : سمامء اًمًامء {ظَمَٚمْ٘مَتُف سمَِٞمَدىَّ  }. وي٘م٤مل: ىمقة اًم٘مدرةو ،اًمٕمٚمؿ

إِنَّ َُمَثَؾ قمٞمًك قِمٜمَد اهلل يَمَٛمَثِؾ َءاَدَم ظَمَٚمَ٘مُف ُِمـ شُمَراٍب  }يم٘مقًمف :  ،إرض

» م : [ ويمام ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًال 59] آل قمٛمران :  {صُمؿَّ ىَم٤مَل ًَمُف يُمـ وَمَٞمُٙمقُن 

 
ٍ
ـْ َُم٤مء وروي قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد أٟمف ىم٤مل : ش ظَمَٚمَؼ اهلل شَمَٕم٤مًَمٞم٤مخلَْٚمَؼ ُِم

أٟمزل اًم٘مرآن قمغم ؾمٌٕم٦م أطمرف ًمٙمؾ طمرف ُمٜمٝم٤م فمٝمر وسمٓمـ . ويمذًمؽ 

 )شمٗمًػم سمحر اًمٕمٚمقم ( "إظم٤ٌمر ىمد ضم٤مء ومٞمٝم٤م أيْم٤ًم ُم٤م ًمف فمٝمر وسمٓمـ . 

ريب إّن ٟمّمقص اًمتٗمًػم اًمتل أوردٟم٤مه٤م ًمتٌلّم أّن اًمٕم٘مؾ اًمٕم

وهذا ُم٤م ُمّٙمـ  ،اإلؾمالُمل يم٤من يٗمتح أسمقاب اًمٗمٝمؿ قمغم ُمٍماقمٞمٝم٤م

 وإّٟمٜم٤م أُم٤مم ُمًٚمٙملم اصمٜملم :  ،اًمّدرس اًمٌالهمل ُمـ آزده٤مر واإليٜم٤مع
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*إهمالق سم٤مب اًم٘مقل سم٤معمج٤مز ) وسمٕمْمٝمؿ حيّرُمف (ذم آي٤مت اًمّمٗم٤مت 

ؿ ٗمٝمواّدقم٤مء أهّن٤م مم٤ّم ٓ ؾمٌٞمؾ إمم ومٝمٛمف وهذا اّدقم٤مء قمغم يمت٤مب اهلل أّٟمف ٓ ي

 .وهق اًمذي وصٗمف رسّمٜم٤م سم٤معمٌلم

*إهمالق سم٤مب اعمج٤مز ذم اًمٚمٖم٦م واًمٌالهم٦م وضمٕمؾ اًمدرس اًمٌالهمل 

ذذُم٦م ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م ٓ ٟمًؼ هل٤م وٓ ىم٤مقمدة حتٙمٛمٝم٤م يم٠مقمراب شمٗمّرىمٝمؿ 

 ريح اًمّّمحراء.

ويمالمه٤م ّذ يٛمحؼ ًمٖمتٜم٤م وجيٕمٚمٝم٤م شمتخّٚمػ ذم قمٚمقُمٝم٤م أُم٤مم ًمٖم٤مت 

ـ اًمٞمقم ي٘مػ سمٞمٜمٜم٤م ُمـ وٟمح ،يم٤مٟم٧م سم٤مُٕمس ٓ شمذيمر ومٖمدت ذات ؿم٠من

 يٜمٙمر أرىمك ظمقاص اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م وسم٤مب ُمـ أسمقاب ؿمج٤مقمتٝم٤م.

إّن إقمالن احلرب قمغم اعمج٤مز هق طمرب قمغم آي٦م ُمـ آي٤مت اهلل ذم ًمٖم٦م 

سمديال قمـ هذا  وًمّم٤مًمح ُمـ ؟ هؾ هٜم٤مك سمديؾ؟ ه٤مشمقا ،يمت٤مسمف اًمٙمريؿ

وإذا وضمد ومًٞمٙمقن  ،اًمدرس اًمٌالهمل؟ درؾم٤م ظم٤مًمّم٤م ًمٞمس ومٞمف جم٤مز

 يٕمٛمؾ قمغم هدم سمٜمٞم٤من اًمٚمٖم٦م ومٞمٙمقن ُمٕمقٓ ٕقمدائٝم٤م.درؾم٤م 

وٓ سمّد ُمـ اًمتٜمٌٞمف قمغم أّن ُمـ اّدقمك ُمٜمع اعمج٤مز وقمدم وىمققمف مل ي٘مّدم 

ومٜمجدهؿ عم٤ّم خلّّمقا دروس اًمٌالهم٦م يمتٌقا ذم اعمرؾمؾ  ،درؾم٤م سمالهمّٞم٤م سمديال

واًمٕم٘مكم وآؾمتٕم٤مرة قملم ُم٤م يمتٌف اًمتٗمت٤مزاين ُمع اًمٗم٤مرق سملم قم٘مؾ 

ؼ اًم٘مزويٜمل وحتٚمٞمؾ اجلرضم٤مين وهمػمه ُمـ اًمٗمٓم٤مطمؾ وسملم اًمتٗمت٤مزاين وقمٛم
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اًمتٚمخٞمص اجل٤مف اًمذي ىمّدم ومٞمف ه١مٓء اعمٜمٙمرون ًمٚمٛمج٤مز اًمٌالهم٦م ذم 

ٚمػ  ًّ قمغم ُم٘م٤مؾمٝمؿ اخل٤مص أو ُم٘م٤مس قم٘مقل صمقب أًمًٌقه ذقمّٞم٦م اًم

  . شمٕم٤مين ُمـ اًمنمود واًمتنّمد اًمٗمٙمري

 ،٦موهم٤ميتٝمؿ ذم يمؾ جم٤مز أن ي٘مقًمقا قمٜمف هق أؾمٚمقب ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمٚمٖم

 ،وهبذه اًمٓمري٘م٦م شمّمٌح اًمٌالهم٦م ذذُم٦م ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م ٓ و٤مسمط هل٤م

وًمق أـمٚم٘م٧م يدهؿ ذم درس أصقل  ،دمده٤م هٜم٤م وهٜم٤مك وٓ ىمٞم٤مس ومٞمٝم٤م

اًمٗم٘مف ًمٗمٕمٚمقا سمف إوم٤مقمٞمؾ ًمٞمٖمدو هق أظمر ذذُم٦م ُمـ اًم٘مقاقمد ٓ و٤مسمط 

هذا هق اًمٕم٘مؾ إقمرايب اًمذي ينّمد اًمٜمًّؼ اعمٜمْمٌط وحيٞمؾ اخلٓم٤مب  ،هل٤م

إظمراج ومت٤موى قمغم ُم٘م٤مس أهؾ  وهذا ُم٤م ؾمٞمٛمّٙمـ ُمـ ،ى قم٤مرُم٦مإمم ومق

ًمٚم٘مْم٤مء وومتقى  ،ًميب اؾمت٘مرار اعمًٚمٛملمومتقى  ،اًمٌدع وآومؽماءات

 .قمغم قم٘مقل اعمًٚمٛملم وإهمراىمٝم٤م ذم ُم٤مضمري٤مت قم٤مسمرة

٤مدة إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدّي٦م وأهؾ احلدي٨م  ًّ عم٤مذا عم٤ّم يم٤من آقمتزال واًم

ن ُمنموع اعمقطّمديـ أقمٔمؿ ُمنموع ويم٤م ،اٟمتٍمٟم٤م ذم طمّٓملم احل٘مٞم٘مٞمقن

يقطّمد اعمٖمرب اًمٕمريب وإٟمدًمس ضمٝم٤مدا واضمتٝم٤مدا ؟؟ وعم٤مذا اًمٞمقم عم٤ّم 

اٟم٘مٚم٧ٌم اعمقازيـ ويمِمٗمقا )هؿ( ًمٜم٤م ومج٠مة أّن إُّم٦م مل شمٙمـ ؾمٚمٗمّٞم٦م وأّن 

اًمًٞمقـمل رمحف اهلل جم٤مٟم٥م ًمٚمّمقاب ويمذًمؽ اًمًٜمقد واًمرازي 

ؾمّٛمقه ُمٜمٝم٩م ىمقم  أضمرضمفوأصٌح اًمٜم٤مس ومقضمدوا ُمٜمٝمج٤م  ،واًم٤ٌمىمالين
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ٚمػ ًّ عم٤مذا عم٤ّم فمٝمرت هذه إومٙم٤مر مل ٟمٜمتٍم؟ وٟمحـ ذم ٟمٙم٦ًم سمٕمد  ،اًم

ٟمٙم٦ًم ذم ظمٜمقع وذًّم٦م وظمْمقع؟ أًمٞمس طمّري٤م سمٔمٝمقر ُمٜمٝم٩م أهؾ احلؼ 

واًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م أن يِمّٙمؾ هذا دومٕم٤م ًمٚمٜمٍم واًمّمالح ؟؟ عم٤مذا إذن يمؾ 

 إظمقة هذا اخلنان إظمالىمل واًمٕم٘مدي واًمتٜم٤مطمر اًمًٞم٤مد واحلريب سملم

ٚمػ أّن ُمـ يٖم٤ميره ذم اعمٜمٝم٩م ًمٞمس  ًّ ُم١مُمٜملم ؟؟ صمؿ يّدقمل سم٤مؾمؿ اشم٤ٌمع اًم

طمّتك ًمٞمٕمت٘مد اًمقاطمد ُمـ اًمٜم٤مس أّن اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م  ،ُمـ اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م

اًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م عم٤ّم حتّدث قمٜمٝم٤م  !!ٟم٤مد يٛمٚمؽ ُمٗم٤مشمٞمحف ه١مٓء اًم٘مقم 

٤ميػمه٤م اًمِم٤مـمٌل رمحف اهلل أسمدع ذم ذيمر ُم٘متْمٞم٤مت ومٝمٛمٝم٤م ووضمقده٤م وُمٕم

وًمٙمـ ًمألؾمػ اًمٕم٘مؾ اًمذي ي٘مرأ اًمٞمقم آقمتّم٤مم  ،ذم يمت٤مب آقمتّم٤مم

 .اًمٗمٝمؿ وٓ سمٌالهم٦م ُم٘م٤مصد اخلٓم٤مبٓ يٕمتّمؿ سمحٌؾ 
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 كصقص ؿديؿة : -1

دم  -رمحف اهلل  -هـ ( 172ؿال اخلؾقؾ بـ أمحد افػراهقدي ) تـ -1

٤ٌَمِئُض »: ىم٤مل: معجؿ افعغ يَمُر ٓ ش اًم وهق َذيمٌر، وم٢من ىَم٤مَل ىم٤مئؾ: اًمذَّ

ٌَْٞمِض ؾَم٥ٌٌَم؛ وًمذًمؽ ضمٕمٚمف سَم٤مِئًْم٤م، قمغم ىمٞم٤مس  َيٌِٞمُض، ىمٞمؾ: هق ذم اًم

٤ٌَمئُِض، َٕنَّ اًمَقًَمَد ُمـ اًمَقاًمِِد، واًمَقًَمد  واًمٍِد سمٛمٕمٜمك إب، ويمذًمؽ اًم

ٌَٞمْض ذم ُمذهٌف رء  "واطمد. واًم

دم مجفرة أصعار  -رمحف اهلل  -هـ ( 172ؿال أبق زيد افؼرر ) تـ -2

 افعرب: 

٥ُم إًمٞمف، ًمٞمَْٕمَٚمؿ "  ًَ وىمد يداين اًمٌمُء اًمٌمَء وًمٞمس ُمـ ضمٜمًف، وٓ ُيٜمْ

٦م ىُمْرَب ُم٤م سمٞمٜمٝمام، وذم اًم٘مرآن ُمثؾ ُم٤م ذم يمالم اًمٕمرب ُمـ اًمٚمَّْٗمِظ  اًمٕم٤مُمَّ

 ئ اًم٘مٞمس:وذيمر ىمقل اُمر ،"اعمختٚمػ، وجم٤مز اعمٕم٤مين

 وهؾ خُتِزُ إضالُل ؽَر افّتفافُِؽ  ؿِػا ؾاشلٓ إضالَل ظـ ُأّم مافؽ   

 دم افؽتاب :  -رمحف اهلل  -هـ ( 188/ؿال شقبقيف )تـ 3

 "ومم٤م ضم٤مء قمغم اشّم٤ًمع اًمٙمالم وآظمتّم٤مِر ىمقًمف شمٕم٤ممم ضمّده: "

( إّٟمام  82) يقؾمػ  "واؾم٠مل اًم٘مري٦م اًمتل يمٜم٤م ومٞمٝم٤م واًمٕمػم اًمتل أىمٌٚمٜم٤م ومٞمٝم٤م 

يريد: أهَؾ اًم٘مري٦م، وم٤مظمتٍم، وقمٛمؾ اًمٗمٕمؾ ذم اًم٘مري٦م يمام يم٤من قم٤مُماًل ذم 

وإّٟمام  ،(33)ؾم٠ٌم "سمؾ ُمٙمر اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر  "إهؾ ًمق يم٤من ه٤مهٜم٤م. وُمثٚمف: 
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وًمٙمـ اًمؼم ُمـ  "اعمٕمٜمك: سمؾ ُمٙمر يم٤من رم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر. وىم٤مل قمّز وضمّؾ: 

ـّ اًمؼِمَّ  ،(177) اًمٌ٘مرة "آُمـ سم٤مهلل   سمرُّ ُمـ آُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم وإّٟمام هق: وًمٙم

َوَُمَثُؾ اًمذيـ يمٗمروا يمٛمثؾ "أظِمر. وُمثٚمف رم آشّم٤ًمع  ىمقًُمف قمّز وضمّؾ :

ٌّٝمقا 171)اًمٌ٘مرة "اًمذي يٜمٕمؼ سمام ٓ يًٛمع إٓ دقم٤مًء وٟمداًء  (، وإٟمَّام ؿُم

سم٤معمٜمٕمقق سمف. وإٟمَّام اعمٕمٜمك: َُمَثُٚمٙمؿ وَُمَثُؾ اًمذيـ يمٗمروا يمٛمثؾ اًمٜم٤مقِمؼ 

ى ٓ َيًٛمع. وًمٙمٜمف ضم٤مء قمغم ؾمٕم٦م اًمٙمالم واإِلجي٤مز ًمٕمٚمؿ واعمٜمٕمقِق سمف اًمذ

 ""اعمخ٤مـَم٥م سم٤معمٕمٜمك.

 دم معاين افؼرآن:  -رمحف اهلل  -هـ ( 227ؿال افػراء )تـ -4

وىم٤مل ضمؾ وقمز )سمؾ اي٤مه شمدقمقن ومٞمٙمِمػ ُم٤م شمدقمقن إًمٞمف ان ؿم٤مء( "

هذا جم٤مز واعمٕمٜمك ومٞمٙمِمػ اًمي اًمذي ُمـ أضمٚمف دقمقمتقه وهق ُمثؾ 

وىمقًمف ضمؾ وقمز )وًم٘مد أرؾمٚمٜم٤م امم أُمؿ ُمـ  39ذم اعمج٤مز  )واؾم٠مل اًم٘مري٦م(

ىمٌٚمؽ وم٠مظمذٟم٤مهؿ سم٤مًم٠ٌمؾم٤مء واًمياء( ىمٞمؾ اًم٠ٌمؾم٤مء اجلقع واًمٗم٘مر واًمياء 

 "ٟم٘مص آُمقال وآٟمٗمس سم٤معمرض واًمثٛمرات.

 دم ـتابف َماز افؼرآن : -رمحف اهلل  -هـ( 212ؿال أبق ظبقدة )تـ -5

لم، وشمِّمداق ذًمؽ ذم آي٦م ُمـ ىم٤مًمقا: إٟمام ُأٟمزل اًم٘مرآن سمٚم٤ًمن قمريب ُمٌ

٤من ىَمْقُِمف(  ًَ
ـْ َرؾُمقٍل إَّٓ سمِٚمِ اًم٘مرآن، وذم آي٦م أظمرى: )َوَُم٤م َأْرؾَمْٚمٜم٤َم ُِم

(، ومٚمؿ حيت٩م اًمًٚمػ وٓ اًمذيـ أدريمقا وطمٞمف إمم اًمٜمٌل صغم اهلل 144)
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ـ، وم٤مؾمتٖمٜمقا  ًُ قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أن ي٠ًمًمقا قمـ ُمٕم٤مٟمٞمف ٕهنؿ يم٤مٟمقا قمرب إًم

ٕم٤مٟمٞمف، وقمام ومٞمف مم٤م ذم يمالم اًمٕمرب ُمثٚمف ُمـ سمٕمٚمٛمٝمؿ سمف قمـ اعم٠ًمًم٦م قمـ ُم

اًمقضمقه واًمتٚمخٞمص. وذم اًم٘مرآن ُمثؾ ُم٤م ذم اًمٙمالم اًمٕمريب ُمـ وضمقه 

اإلقمراب، وُمـ اًمٖمري٥م، واعمٕم٤مين. وُمـ اعمحتٛمؾ ُمـ جم٤مز ُم٤م اظمتٍم 

(، 386وومٞمف ُمْمٛمر، ىم٤مل: )َواْٟمَٓمَٚمَؼ اعمََأُل ُِمٜمُْٝمْؿ َأن أُمُِمقا َواْصؼِموا( )

ػم جم٤مزه: )واْٟمَٓمَٚمَؼ اعمَأُل ُمٜمٝمؿ(، صمؿ اظمتٍم إمم ومٝمذا خمتٍم ومٞمف وٛم

ومٕمٚمٝمؿ وأوٛمر ومٞمف: وشمقاصقا أن أُمِمقا أو شمٜم٤مدوا أن أُمِمقا أو ٟمحق 

(، ومٝمذا ُمـ ىمقل 226ذًمؽ. وذم آي٦م أظمرى: )َُم٤مَذا َأَراَد اهلُل هَبذا َُمَثاًل( )

اًمٙمٗم٤مر، صمؿ اظمتٍم إمم ىمقل اهلل، وأوٛمر ومٞمف ىمؾ ي٤م حمٛمد: )ُيِْمؾُّ سمِف 

 (، ومٝمذا ُمـ يمالم اهلل.226ًا( )يَمثػِم

وُمـ جم٤مز ُم٤م طُمذف وومٞمف ُمْمَٛمر، ىم٤مل: )وؾَمِؾ اًْمَ٘مْرَي٦َم اًمتل يُمٜم٤َّم ومٞمَٝم٤م 

ٌَْٚمٜم٤م ومٞمٝم٤م( ) (، ومٝمذا حمذوف ومٞمف وٛمػم جم٤مزه: وؾمؾ 1282واًمٕمػَم اًمتل َأىم

 أهؾ اًم٘مري٦م، وَُمـ ذم اًمٕمػم.

ك إَذا وُمـ جم٤مز ُم٤م يُمّػ قمـ ظمؼمه اؾمتٖمٜم٤مًء قمٜمف وومٞمف وٛمػٌم ىم٤مل: )طَمتَّ 

ٌُْتؿ وَم٤مْدظُمُٚمقَه٤م 
ضَم٤مُؤَه٤م ووُمتَِح٧م َأسْمقاهب٤م َوىَم٤مل هَلُؿ ظَمَزَٟمُتٝم٤م ؾَماَلٌم قمَٚمْٞمُٙمؿ ـمِ

 (، صمؿ يُمّػ قمـ ظمؼمه.3973ظَم٤مًمِديـ( )
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وُمـ جم٤مز ُم٤م ضم٤مء ًمٗمٔمف ًمٗمظ اًمقاطمد اًمذي ًمف مج٤مع ُمٜمف ووىمع ُمٕمٜمك 

ع: (، ذم ُمقو225هذا اًمقاطمد قمغم اجلٛمٞمع، ىم٤مل: )خُيِْرضُمُٙمؿ ـمِْٗماًل( )

( 4911)أـمٗم٤مٓ(. وىم٤مل: )إٟمام اعم١ُْمُِمٜمُقن إظْمَقٌة وَم٠َمْصٚمُِحقا سَملْمَ َأظَمَقْيُٙمؿ( )

ـَ اعم١ُْمُِمٜملَِم اىمَتَتُٚمقا( ) (، 499ومٝمذا وىمع ُمٕمٜم٤مه قمغم ىمقًمف: )وإِن ـَم٤مئَٗمَت٤مِن ُِم

 (، ذم ُمقوع: )واعمالئٙم٦م(.697وىم٤مل: )َواعمََٚمؽ قَمغَم َأْرضَم٤َمئٝم٤م( )

ؼم اجلٛمٞمع قمغم ًمٗمظ اًمقاطمد، ىم٤مل: وُمـ جم٤مز ُم٤م ضم٤مء ُمـ ًمٗمظ ظم

 (، ذم ُمقوع: فُمَٝمراُء.664)َواعماََلئَٙم٦ُم سَمٕمَد ِذًمَؽ فَمِٝمػٌم( )

وُمـ جم٤مز ُم٤م ضم٤مء ًمٗمٔمف اجلٛمٞمع اًمذي ًمف واطمد ُمٜمف، ووىمع ُمٕمٜمك هذا 

ـَ ىَم٤مَل هَلُؿ اًمٜم٤َّمُس إن اًمٜم٤َّمَس ىَمد مَجَُٕمقا  اجلٛمٞمع قمغم اًمقاطمد، ىم٤مل: )اًمذي

ٞمع، ويم٤من اًمذي ىم٤مل رضمال واطمدًا. )َأٟم٤م (، واًمٜم٤مس مج3173ًَمٙمُؿ( )

 ظَمَٚمْ٘مٜم٤َمُء سمَ٘مَدر( )1919َرؾُمقُل َرسمِّؽ( )
ٍ
ء (، 5449(، وىم٤مل: )إّٟم٤م يُمؾَّ َرْ

 واخل٤مًمؼ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف.

وُمـ جم٤مز ُم٤م ضم٤مء ًمٗمٔمف اجلٛمٞمع اًمذي ًمف واطمد ُمٜمف ووىمع ُمٕمٜمك هذا 

( وم٤مإلظمقة مجٞمع 411اجلٛمٞمع قمغم آصمٜملم: ىم٤مل: )وَم٢من يَم٤مَن ًَمُف إظْمَقٌة( )

ووىمع ُمٕمٜم٤مه قمغم أظمقيـ، وىم٤مل: )إٟمَّام اعم١ُْمُِمٜمُقَن إظْمَقٌة وَم٠َمْصٚمُِحقا سملَم 

٤مِرىَم٦ُم وَم٤مىْمَٓمُٕمقا َأْيِدهَيُاَم( 4911َأظَمَقْيٙمُؿ( ) ًَّ ٤مِرُق َواًم ًَّ (، وىم٤مل: )َواًم

 (، ذم ُمقوع يدهيام.541)
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  دم ـتابف احلققان : -رمحف اهلل  -هـ ( 255ؿال اجلاحظ )تـ -6

ٌِّف اًمِمٕمراُء واًمٕمٚمامُء واًمٌٚمٖم٤مُء اإلٟم٤ًمَن سم٤مًم٘مٛمر واًمِمٛمس،  وىمد يِم

واًمٖمٞم٨ِم واًمٌحر، وسم٤مٕؾمد واًمًٞمػ، وسم٤محلٞم٦َّم وسم٤مًمٜمَّجؿ، وٓ خيرضمقٟمف 

قا ىم٤مًمقا: هق اًمٙمٚم٥م واخلٜمزير،  هبذه اعمٕم٤مين إمم طمدِّ اإلٟم٤ًمن، وإذا ذُمُّ

هق وهق اًمِ٘مرد واحلامر، وهق اًمثقر، وهق اًمتَّٞمس، وهق اًمذي٥م، و

ٌَك؛ صمؿ ٓ ُيدظِمٚمقن هذه إؿمٞم٤مَء ذم  اًمٕم٘مرب، وهق اجلَُٕمؾ، وهق اًم٘مرْٟم

طمدود اًمٜم٤مس وٓ أؾمامِئٝمؿ، وٓ خُيرضمقن سمذًمؽ اإلٟم٤ًمَن إمم هذه 

قه٤م أيْم٤ًم ظِمِْمٗم٤ًم،  قا اجل٤مري٦َم همزآً، وؾمٛمَّ احلدوِد وهذه إؾمامء، وؾمٛمَّ

قمغم ذًمؽ اعمٕمٜمك،  وُُمْٝمرًة، ووم٤مظِمت٦ًم، ومح٤مُم٦ًم، وزهرًة، وىمْمٞم٤ًٌم، وظمٞمزراٟم٤ًم،

وصٜمَٕمقا ُمثَؾ ذًمؽ سم٤مًمؼموج واًمٙمقايم٥م، ومذيَمروا إؾمَد واًمثقر، 

ٜمٌٚم٦م  ًُّ قه٤م سم٤مًم٘مقس واًم واحلََٛمؾ واجلدي، واًمٕم٘مرَب واحلُقت، وؾمٛمَّ

ٚم٦م اًمِمٞم٤ٌميّن: ًَ  واعمٞمزان، وهمػمه٤م، وىم٤مل ذم ذًمؽ اسمـ قَم

اَمِك وَخافَة افـَّْج   ؿِ ؾَصَحقَت وافـََّؿريُّ حيَسُبفا ... َظؿَّ افسِّ

وُيروى قمـ اًمٜمٌلِّ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أٟمف ىم٤مل: ٟمِْٕمَٛم٧ِم اًمَٕمٛم٦م ًَمُٙمؿ 

ـْ ومْمٚم٦م ـمٞمٜم٦ِم آدم وهذا اًمٙمالم صحٞمُح اعمٕمٜمك، ٓ  اًمٜمَّخٚم٦م ظُمٚم٘م٧م ُِم

ف،  ًَ َيٕمٞمٌف إّٓ َُمـ ٓ يٕمِرف جم٤مز اًمٙمالم، وًمٞمس هذا مم٤َّم يٓمَِّرد ًمٜم٤م أن ٟم٘مٞم

جٛمقا، وٟمٜمتٝمل إمم طمٞم٨ُم وإٟمَّام ُٟم٘مِدم قمغم ُم٤م أىمَدُمقا، وُٟمحجؿ قماّم أطم
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قن  قٟمف سمٕمػمًا، وٓ يًٛمُّ قن اًمرضمَؾ مجاًل وٓ يًٛمُّ اٟمتٝمْقا. وٟمراهؿ يًٛمُّ

قَن  ٛمُّ ًَ قن اعمرأَة سم٘مرًة، وُي قن اًمرضمَؾ صمقرًا وٓ يًٛمُّ اعمرأَة ٟم٤مىم٦م؛ ويًٛمُّ

قهن٤م  قن اعمرأة ٟمٕمج٦ًم وٓ يًٛمُّ اًمرضمؾ مح٤مرًا وٓ يًٛمقن اعمرأة أشم٤مٟم٤ًم؛ ويًٛمُّ

قن ٟمٕمج٦ًم اؾماًم ُم٘مٓمققم٤ًم، وٓ جيٕمٚمقن ذًمؽ قمالُم٦ًم ؿم٤مة، وهؿ ٓ يْمٕم

قن اعمرأة قمٜمْزًا.  ُمثَؾ زيد وقمٛمرو، ويًٛمُّ

 سم٤مب آظمر ذم اعمج٤مز واًمتِمٌٞمف سم٤مٕيمؾ:"ىم٤مل يمذًمؽ ذم يمت٤مسمف احلٞمقان: 

ـَ َي٠ْميُمُٚمقَن َأُْمَقاَل اًْمٞمََت٤مَُمك فمْٚماًم  "وهق ىمقل اهللّ قمّز وضمّؾ:  ِذي  "إنَّ اًمَّ

ْح٧ِم  ": وىمقًمف شمٕم٤ممم، قمزَّ اؾمُٛمف ًُّ ٤مًُمقَن ًمِٚم وىمد ي٘م٤مل هلؿ ذًمؽ وإن  ،"َأيمَّ

، ومل  ذسمقا سمتٚمؽ إُمقال إٟمٌذة، وًمًٌقا احُلٚمَؾ، وريمٌقا اًمدوابَّ

 يٜمٗم٘مقا ُمٜمٝم٤م ِدْرمَه٤ًم واطمدًا ذم ؾمٌٞمؾ إيمؾ.

اَم َي٠ْميُمُٚمقَن ذِم سُمُٓمقهنْؿ ٟم٤مرًا  "وىمد ىم٤مل اهللّ قمّز وضمّؾ:  وهذا جم٤مٌز  ،"إٟمَّ

 آظمر.

ٜملَِم ُمـ أضمزاء اخلٛمر: وىم٤مل اًمِم٤مقمر ًِّ  ذم أظمذ اًم

َؿ مـفا ... وَتَبؼَّك ُمَصاَصَفا ادؽـقكا ْهُر ما جتسَّ َؾ افدَّ ـَ  أ

ُؾ مـفا بعُضَفا بعَضاوىم٤مل اًمِم٤مقمر:   ـُ َتاُل دِم أْرَبٍع ... يل  َمّرْت بِـَا خَتْ

ْخُر، إٓ يم٘مقًمف: يمَْم٥مِّ اًمُٙمَدى  وهْؾ ىمقًمف: وىمد أيَمَٚم٧ْم أفْمَٗم٤مَره اًمّمَّ

 .َراصمِٜمَُف احلْٗمرُ أومٜمك سمِ 
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وإذا ىم٤مًمقا: أيمَٚمُف إؾَمد، وم٢مٟمام يذهٌقن إمم إيمؾ اعمٕمروف، وإذا 

ىم٤مًمقا: أيَمَٚمُف إؾْمَقد، وم٢مٟمام يٕمٜمقن اًمٜمَّْٝمَش واًمٚمَّْدَغ واًمٕمضَّ وم٘مط. وىمد ىم٤مل 

وي٘م٤مل: هؿ  ،"أحُي٥مُّ َأطَمُديُمْؿ َأْن َي٠ْميُمَؾ حَلَْؿ َأظِمٞمِف َُمْٞمت٤ًم  "اهللّ قمّز وضمّؾ: 

ًمٜم٤مس.وىم٤مل ىم٤مئٌؾ إلؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد: أّي اًمٚمُّْحاَمِن أـمٞم٥م؟ ىم٤مل: حلقم ا

حلقُم اًمٜم٤مس، هل واهللِّ أـمٞم٥ُم ُمـ اًمدضم٤مج، وُمـ اًمٗمراخ، واًمُٕمٜمُقز 

احُلْٛمر.وي٘مقًمقن ذم سم٤مب آظمر: ومالٌن ي٠ميمؾ اًمٜم٤مس، وإن مل ي٠ميمْؾ ُمـ 

 ـمٕم٤مُمٝمؿ ؿمٞمئ٤ًم.

 وأُم٤م ىمقُل أوس سمـ طَمَجر:

عٍ  ـُ َمدِّ ُؾ  وذو ُصطباٍت َؿّدُه اب َـّ ُف يتل يُّ  ... فف َروكٌؼ ذرِّ

 ومٝمذا قمغم ظمالف إول، ويمذًمؽ ىمقل ُدمْه٤من اًمٜمٝمري:

ْؾ  ـَ ْهُر ظؾقفْؿ وأ َب افدَّ ـْ ُأَكاٍس َأـُؾقا ... َذِ  شلْفتِـل ظ

 ومٝمذا يمٚمف خمتٚمػ، وهق يمٚمف جم٤مز.

ضمؾ إذا سم٤مًمغ ذم قم٘مقسم٦ِم قمٌده:  سم٤مب آظمر ذم جم٤مز اًمذوق وهق ىمقل اًمرَّ

ُذْق  "و: يمٞمػ وضمدَت ـمٕمَٛمف! وىم٤مل قمّز وضمّؾ: ُذْق و: يمٞمػ ذىمتف؟ 

 . "إٟمَّؽ َأْٟم٧َم اًمَٕمِزيُز اًْمَٙمِريُؿ 
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وأُم٤م ىمقهلؿ: ُم٤م ذىْم٧م اًمٞمقم َذواىم٤ًم، وم٢مٟمف يٕمٜمل: ُم٤م أيمٚم٧ُم اًمٞمقم ـمٕم٤مُم٤ًم، 

وٓ ذسم٧ُم ذاسم٤ًم، وإٟمام أراد اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم، وأٟمف مل يذىمف، ومْماًل قمـ 

 "همػم ذًمؽ.

 دم تلويؾ مشؽؾ افؼرآن :  –رمحف اهلل  –هـ( 276ؿال ابـ ؿتقبة )تـ -7

 ،وُمٕمٜم٤مه٤م ـمرق اًم٘مقل وُمآظمذه ،وًمٚمٕمرب اعمج٤مزات ذم اًمٙمالم"

 ،واحلذف ،واًمت٠مظمػم ،واًمت٘مديؿ ،واًم٘مٚم٥م ،واًمتٛمثٞمؾ ،ومٗمٞمٝم٤م آؾمتٕم٤مرة

 ،واًمٙمٜم٤مي٦م ،واإلومّم٤مح ،واًمتٕمريض ،واإلفمٝم٤مر ،واإلظمٗم٤مء ،واًمتٙمرار

 "واإليْم٤مح 

ٛمقا أٟمف يمذب سم٤معمج٤مز وم٢مهنؿ زقموأُم٤م اًمٓم٤مقمٜمقن قمغم اًم٘مرآن ":وي٘مقل

 ،،واًم٘مري٦م ٓ شم٘مّمؿ .وهذا ُمـ أؿمٜمع ضمٝم٤مٓهتؿ؛ٕن اجلدار ٓ يريد

ويمؾ ومٕمؾ ،،وًمق يم٤من اعمج٤مز يمذسم٤مدهل٤م قمغم ؾمقء ٟمٔمرهؿ وىمٚم٦م أومٝم٤مُمٝمؿوأ

ّٕٟم٤م ٟم٘مقل : ٟم٧ٌم  يم٤من أيمثر يمالُمٜم٤م وم٤مؾمدا ،يٜم٥ًم إمم همػم احلٞمقان سم٤مـمال

وم٢مذا قمزم  " شمٕم٤ممم ي٘مقل :واهلل ،وأيٜمٕم٧م اًمثٛمرة ،وـم٤مًم٧م اًمِمجرة ،اًمٌ٘مؾ

وإّٟمام يرسمح  "ومام رسمح٧م دم٤مرهتؿ"وي٘مقل شمٕم٤ممم : ،وإّٟمام يٕمزم قمٚمٞمف "إُمر 

  "ومٞمٝم٤م ...

رة ذم يمت٤مب اهلل : ىمقًمف قمز وضمؾ ومٛمـ آؾمتٕم٤م "وىم٤مل اسمـ ىمتٞم٦ٌم : 

أي قمـ ؿمّدة ُمـ إُمر يمذًمؽ ىم٤مل ىمت٤مدة وىم٤مل  "يقم ُيٙمِمػ قمـ ؾم٤مق "
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وأصؾ هذا أّن اًمرضمؾ إذا وىمع  ،قمٔمٞمؿإسمراهلم قمـ اسمـ قم٤ٌمس : قمـ أُمر 

 ،ذم أُمر قمٔمٞمؿ حيت٤مج إمم ُمٕم٤مٟم٤مشمف واجلد ومٞمف ؿمّٛمر قمـ ؾم٤مىمٞمف قمٜمده

٤مق ذم ُمقوع اًمِمّدة  ًّ  1"وم٤مؾمتٕمػمت اًم

دم ـتابف افؽامؾ  -رمحف اهلل  -هـ( 286ؿال أبق افعّباس ادّزد )تـ -8

 دم افؾغة وإدب: 

 ٤مز:آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وسمٞم٤من ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اعمج"

وٟمذيمر آي٤مت ُمـ اًم٘مرآن رسمام همٚمط ذم جم٤مزه٤م اًمٜمحقيقن. ىم٤مل اهلل قمز 

، جم٤مز أي٦م 175آل قمٛمران  "إٟمام ذًمٙمؿ اًمِمٞمٓم٤من خيقف أوًمٞم٤مءه  "وضمؾ: 

 أن اعمٗمٕمقل إول حمذوف، وُمٕمٜم٤مه: خيقومٙمؿ ُمـ أوًمٞم٤مئف.

، 185اًمٌ٘مرة  "ومٛمـ ؿمٝمد ُمٜمٙمؿ اًمِمٝمر ومٚمٞمّمٛمف  "وذم اًم٘مرآن: 

طمد، وجم٤مز أي٦م: ومٛمـ يم٤من ُمٜمٙمؿ ؿم٤مهدًا سمٚمده ذم واًمِمٝمر ٓ يٖمٞم٥م قمٜمف أ

اًمِمٝمر ومٚمٞمّمٛمف، واًمت٘مدير ومٛمـ ؿمٝمد ُمٜمٙمؿ أي ومٛمـ يم٤من ؿم٤مهدًا ذم ؿمٝمر 

 رُمْم٤من ومٚمٞمّمٛمف، ٟمّم٥م اًمٔمروف ٓ ٟمّم٥م اعمٗمٕمقل سمف.

وم٤مًمٞمقم ٟمٜمجٞمؽ سمٌدٟمؽ ًمتٙمقن عمـ  "وذم اًم٘مرآن ذم خم٤مـم٦ٌم ومرقمقن: 

ٚم٘مٞمؽ ، ومٚمٞمس ُمٕمٜمك ٟمٜمجٞمؽ ٟمخٚمّمؽ، ًمٙمـ ٟم92يقٟمس "ظمٚمٗمؽ أي٦م 

                                                           
نصوص ابن قتيبة في االستعارة تدعو إلى الّنظر في عبقريّة ىذا البالغي الفّذ فقد آمن بالدالالت  1

قيقّية المستنبطة من المجاز، إذ المجاز ليس ضد الحقيقة المطلقة بل ىو طريق آخر آلدائها ن الح
 والمجاز ليس كذبا.
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قمغم ٟمجقة ُمـ إرض، سمٌدٟمؽ: سمدرقمؽ، يدل قمغم ذًمؽ ًمتٙمقن عمـ 

 ظمٚمٗمؽ آي٦م.

 "خيرضمقن اًمرؾمقل وإي٤ميمؿ أن شم١مُمٜمقا سم٤مهلل رسمٙمؿ  "وذم اًم٘مرآن: 

، أي 1اعمٛمتحٜم٦م  "خيرضمقن اًمرؾمقل وإي٤ميمؿ  "، وم٤مًمقىمػ 1اعمٛمتحٜم٦م 

 وخيرضمقٟمٙمؿ ٕن شم١مُمٜمقا سم٤مهلل رسمٙمؿ.

 دم ـتابف افبديع :  -هلل رمحف ا -هـ( 296ؿال ابـ ادعتز )تـ -9

 اًم٤ٌمب إول ُمـ اًمٌديع وهق آؾمتٕم٤مرة:

ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم هق اًمذي أٟمزل قمٚمٞمؽ اًمٙمت٤مب ُمٜمف آي٤مت حمٙمامت هـ 

أم اًمٙمت٤مب. وىم٤مل واظمٗمض هلام ضمٜم٤مح اًمذل ُمـ اًمرمح٦م. وىم٤مل واؿمتٕمؾ 

اًمرأس ؿمٞم٤ًٌم. وىم٤مل أو ي٠مشمٞمٝمؿ قمذاب يقم قم٘مٞمؿ. وىم٤مل وآي٦م هلؿ اًمٚمٞمؾ 

 ٝم٤مر.ٟمًٚمخ ُمٜمف اًمٜم

إطم٤مدي٨م. وم٠مُم٤م أطم٤مدي٨م اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وم٘مقًمف ظمػم اًمٜم٤مس 

رضمؾ ممًؽ سمٕمٜم٤من ومرؾمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل يمٚمام ؾمٛمع هٞمٕم٦م ـم٤مر إًمٞمٝم٤م. وىمقًمف 

وٛمقا ُم٤مؿمٞمتٙمؿ طمتك شمذه٥م ومحٛم٦م اًمٕمِم٤مء. وىمقًمف إٟم٤م ٓ ٟم٘مٌؾ زسمد 

اعمنميملم أي رومدهؿ. وىم٤مل صغم اهلل قمٚمٞمف رب شم٘مٌؾ شمقسمتل واهمًؾ 

 اهلل قمٚمٞمف همٚم٥م قمٚمٞمٙمؿ داء إُمؿ اًمذيـ ُمـ ىمٌٚمٙمؿ طمقسمتل. وىم٤مل صغم

 احلًد واًمٌٖمْم٤مء وهل احل٤مًم٘م٦م طم٤مًم٘م٦م اًمديـ ٓ طم٤مًم٘م٦م اًمِمٕمر.
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 وُمـ آؾمتٕم٤مرة ىمقل اُمرء اًم٘مٞمس ُمـ اًمٓمقيؾ: 

 وًمٞمؾ يمٛمقج اًمٌحر ُمرخ ؾمدوًمف ... قمغم سم٠مٟمقاع اهلٛمقم ًمٞمٌتكم

 وم٘مٚم٧م ًمف عم٤م متٓمك سمّمٚمٌف ... وأردف أقمج٤مزًا وٟم٤مء سمٙمٚمٙمؾ

 ف ُمـ آؾمتٕم٤مرة ٕن اًمٚمٞمؾ ٓ صٚم٥م ًمف وٓ قمجزهذا يمٚم

دم رشافة افـؽت دم  -رمحف اهلل  -هـ ( 386ؿال افرّماين )تـ -12

 إظجاز افؼرآن : 

وٟمحـ ٟمذيمر ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرآن ُمـ آؾمتٕم٤مرة قمغم ضمٝم٦م اًمٌالهم٦م ..  "

أصؾ آؿمتٕم٤مل ًمٚمٜم٤مر وهق ذم هذا  "واؿمتٕمؾ اًمرأس ؿمٞم٤ٌم "وىم٤مل شمٕم٤ممم :

طم٘مٞم٘متف يمثرة ؿمٞم٥م اًمرأس إٓ أّن اًمٙمثرة عم٤ّم يم٤مٟم٧م شمتزايد اعمقوع أسمٚمغ و

شمزايدا هيٕم٤م ص٤مرت ذم آٟمتِم٤مر وآهاع يم٤مؿمتٕم٤مل اًمٜم٤مر وًمف ُمقىمع ذم 

وذًمؽ أّٟمف اٟمتنم ذم اًمرأس اٟمتِم٤مرا ٓ يتالرم يم٤مؿمتٕم٤مل  ،اًمٌالهم٦م قمجٞم٥م

 ،وشمٜمّٗمس هٝمٜم٤م ُمًتٕم٤مر "واًمّمٌح إذا شمٜمّٗمس "اًمٜم٤مر ... وىم٤مل شمٕم٤ممم :

وُمٕمٜمك آسمتداء ومٞمٝمام إٓ أّٟمف  ،ا سمدأ اٟمتِم٤مره وشمٜمّٗمس أسمٚمغ ُمٜمفوطم٘مٞم٘متف إذ

 "ذم اًمتٜمّٗمس أسمٚمغ عم٤م ومٞمف ُمـ اًمتقيح قمـ اًمٜمّٗمس 

 رمحف اهلل دم ـتابف اخلصائص :  -هـ ( 392ؿال ابـ جـّل ) تـ -11

وُمـ اعمج٤مز يمثػم ُمـ سم٤مب اًمِمج٤مقم٦م ذم اًمٚمٖم٦م: ُمـ احلذوف، "

ٛمؾ قمغم اعمٕمٜمك، واًمتحريػ.أٓ واًمزي٤مدات، واًمت٘مديؿ، واًمت٠مظمػم: واحل
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شمرى أٟمؽ إذا ىمٚم٧م: سمٜمق ومالن يٓم١مهؿ اًمٓمريؼ ومٗمٞمف ُمـ اًمًٕم٦م إظم٤ٌمرك 

قمام ٓ يّمح وـم١مه سمام صح وـم١مه. ومت٘مقل قمغم هذا: أظمذٟم٤م قمغم اًمٓمريؼ 

اًمقاـمئ ًمٌٜمل ومالن، وُمررٟم٤م سم٘مقم ُمقـمقئلم سم٤مًمٓمريؼ، و ي٤م ـمريؼ ـم٠م سمٜم٤م 

ف قمغم ؾمٜمـ اعم٤مرة؛ رهم٦ٌم سمٜمل ومالن أي أدٟم٤م إًمٞمٝمؿ. وشم٘مقل: سمٜمل ومالن سمٞمت

 ذم ـمئ٦م اًمٓمريؼ سم٠موٞم٤مومف ًمف. أومال شمرى إمم وضمف آشم٤ًمع قمـ هذا اعمج٤مز.

ووضمف اًمتِمٌٞمف إظم٤ٌمرك قمـ اًمٓمريؼ سمام ختؼم سمف قمـ ؾم٤مًمٙمٞمف. ومِمٌٝمتف 

هبؿ؛ إذ يم٤من هق اعم١مدي هلؿ، ومٙم٠مٟمف هؿ.وأُم٤م اًمتقيمٞمد ومألٟمؽ إذا أظمؼمت 

. وذًمؽ أن اًمٓمريؼ قمٜمف سمقـمئف إي٤مهؿ يم٤من أسمٚمغ ُمـ وطء ؾم٤مًمٙمٞمف هلؿ

وم٠مومٕم٤مًمف ُم٘مٞمٛم٦م ُمٕمف، وصم٤مسمت٦م سمث٤ٌمشمف. وًمٞمس يمذًمؽ أهؾ  ،ُم٘مٞمؿ ُمالزم

اًمٓمريؼ، ٕهنؿ ىمد حييون ومٞمف ويٖمٞمٌقن قمٜمف، وم٠مومٕم٤مهلؿ أيْم٤ًم يمذًمؽ 

طم٤مرضة وىمت٤ًم، وهم٤مئ٦ٌم آظمر. وم٠ميـ هذا مم٤م أومٕم٤مًمف صم٤مسمت٦م ُمًتٛمرة. وعم٤م يم٤من 

اًمٚمٗمٔملم؛ ٕٟمف  هذا يمالُم٤ًم اًمٖمرض ومٞمف اعمدح واًمثٜم٤مء اظمت٤مروا ًمف أىمقى

 يٗمٞمد أىمقى اعمٕمٜمٞملم.

ومٞمف اعمٕم٤مين  "واؾمئؾ اًم٘مري٦م اًمتل يمٜم٤م ومٞمٝم٤م  "ويمذًمؽ ىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف 

اًمثالصم٦م. أُم٤م آشم٤ًمع ومألٟمف اؾمتٕمٛمؾ ًمٗمظ اًم١ًمال ُمع ُم٤م ٓ يّمح ذم 

احل٘مٞم٘م٦م ؾم١ماًمف. وهذا ٟمحق ُم٤م ُم٣م؛ أٓ شمراك شم٘مقل: ويمؿ ُمـ ىمري٦م 

وؿم٠مٟمؽ. ومٝمذا ُم١ًموًم٦م. وشم٘مقل: اًم٘مرى وشمًآًمؽ؛ يم٘مقًمؽ: أٟم٧م 
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وٟمحقه اشم٤ًمع.وأُم٤م اًمتِمٌٞمف ومألهن٤م ؿمٌٝم٧م سمام يّمح ؾم١ماًمف عم٤م يم٤من هب٤م 

وُم١مًمٗم٤ًم هل٤م. وأُم٤م اًمتقيمٞمد ومألٟمف ذم فم٤مهر اًمٚمٗمظ إطم٤مًم٦م سم٤مًم١ًمال قمغم ُمـ 

ًمٞمس ُمـ قم٤مدشمف اإلضم٤مسم٦م. ومٙم٠مهنؿ شمْمٛمٜمقا ٕسمٞمٝمؿ قمٚمف اًمًالم أٟمف إن 

شم٤مصحٞمح ؾم٠مل اجلامدات واجل٤ٌمل أٟم٠ٌمشمف سمّمح٦م ىمقهلؿ. وهذا شمٜم٤مه ذم 

اخلؼم. أي ًمق ؾم٠مًمتٝم٤م ٕٟمٓم٘مٝم٤م اهلل سمّمدىمٜم٤م، ومٙمٞمػ ًمق ؾم٠مًم٧م َُمـ ُِمـ 

قم٤مدشمف اجلقاب. ويمٞمػ شمٍموم٧م احل٤مل وم٤مٓشم٤ًمع وم٤مش ذم مجٞمع أضمٜم٤مس 

 ؿمج٤مقم٦م اًمٕمرسمٞم٦م.

 دم أرسار افبالؽة :  -رمحف اهلل  -هـ ( 471ؿال اجلرجاين  )تـ -12

ٌْٓم٤ًم وَُمـ ىمدح ذم اعمج٤مز، وهؿَّ أن يّمَٗمف سمٖمػم اًمّمدق، وم٘مد  ٌَط ظَم ظَم

قمٔمٞماًم، وهَيِْرُف سمام ٓ خيٗمك، وًمق مل جي٥م اًمٌح٨م قمـ طم٘مٞم٘م٦م اعمج٤مز 

ؾ رضوسمف، وشُمْمٌَط أىم٤ًمُمف، إٓ ًمٚمًالُم٦م ُمـ  واًمٕمٜم٤مي٦م سمف، طمتك حُتّمَّ

ٌْٝم٦م، ًمٙم٤من ُمـ طمّؼ  ُمثؾ هذه اعم٘م٤مًم٦م، واخلالص مم٤َّم ٟمح٤م ٟمحَق هذه اًمِمُّ

يـ اًمٕم٤مىمؾ أن َيتَقومَّر قمٚمٞمف، ويٍمف اًمٕمٜم٤مي٦م إًمٞمف، ومٙم ٞمػ وسمٓم٤مًم٥ِم اًمدِّ

ه٤م، وًمٚمِمٞمٓم٤من ُمـ ضم٤مٟم٥م اجلٝمِؾ  ٦ٌم إًمٞمف ُمـ ضمٝم٤مت يٓمقل قمدُّ طم٤مضم٦ٌم َُم٤مؾمَّ

ٞم٦ٌم ي٠مشمٞمٝمؿ ُمٜمٝم٤م، ومٞمنق ِديٜمَُٝمؿ ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمرون،  سمف ُمداظمُؾ ظمٗمَّ

وُيٚم٘مٞمٝمؿ ذم اًمْمالًم٦م ُمـ طمٞم٨م فمٜمّقا أهنؿ هيتدون؟ وىمد اىمتًٛمٝمؿ اًمٌالء 

ٖمرًى سَمٜمَْٗمِٞمف َدومٕم٦م، ومٞمف ُمـ ضم٤مٟمٌك اإلومراط واًمتٗمريط، ومٛمـ ُمٖمروٍر ُمُ 
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واًمؼماءة ُمٜمف مجٚم٦م، يِمٛمئزُّ ُمـ ذيمره، ويٜمٌُق قمـ اؾمٛمف، يرى أن ًمزوم 

اًمٔمقاهر ومرٌض ٓزٌم، ورضب اخِلٞم٤مم طمقهَل٤َم طَمْتٌؿ واضم٥م، وآظمُر يٖمُٚمق 

ه َوخيٌط، ومٞمٕمدل قمـ اًمٔم٤مهر واعمٕمٜمك قمٚمٞمف،  ومٞمف وُيٗمرط، ويتج٤موز طمدَّ

ؼ ذم اًمت٠مويؾ وٓ ؾمٌ قم ٟمٗمًف اًمتٕمٛمُّ ًُ ٤م اًمتٗمريط ومام وَي ٥َم يدقمق إًمٞمف. أُمَّ

 " "َهْؾ َيٜمُْٔمُرون إَّٓ أْن َي٠مشمَِٞمُٝمُؿ اهللّ  "دمد قمٚمٞمف ىمقُم٤ًم ذم ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

مْحـ قَمغَم  "و:  ،" 22اًمٗمجر:  " "َوضَم٤مَء َرسمُّؽ  "وىمقًمف:  ،" 12اًمٌ٘مرة:  اًمرَّ

ٌُقِّ قمـ أىمقال  ،" 5ـمف:  " "اًمَٕمْرش اؾْمَتَقى  أهؾ وأؿم٤ٌمه ذًمؽ ُمـ اًمٜمُّ

اًمتح٘مٞمؼ، وم٢مذا ىمٞمؾ هلؿ: اإلشمٞم٤من واعمجلء اٟمت٘م٤مل ُمـ ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من، 

وصٗم٦ٌم ُمـ صٗم٤مت إضم٤ًمم، وأن آؾمتقاء إن مُحؾ قمغم فم٤مهره مل يّمّح 

إّٓ ذم ضمًؿ يِمَٖمؾ طمٞمِّزًا وي٠مظمُذ ُمٙم٤مٟم٤ًم، واهللَّ قمز وضمؾ ظم٤مًمؼ إُم٤ميمـ 

 وإزُمٜم٦م، وُمٜمِمئ يمؾ ُم٤م شمّمّح قمٚمٞمف احلريم٦م واًمٜمُّ٘مٚم٦م، واًمتٛمٙمـ

٦م واعمح٤مَذاة، وأن اعمٕمٜمك قمغم  واًمًٙمقن، وآٟمٗمّم٤مل وآشمّم٤مل، واعمامؾمَّ

 "إَّٓ أن ي٠مشمٞمٝمؿ أُمًر اهللَّ وضم٤مَء أُْمُر رسمؽ، وأّن طمَ٘مف أن يٕمؼمَّ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

ٌُقا 
ًِ َت ـْ طَمٞم٨ُْم مَل حَيْ وىمقل اًمرضمؾ: آشمٞمؽ  ،" 2احلنم:  " "وَم٠َمشَم٤مُهُؿ اهللَُّ ُِم

ُل سمؽ اعمٙمروه، وأومٕمُؾ ُم٤م يٙمقن ضمزاًء ًمًقء ُمـ طمٞم٨م ٓ شمِمٕمُر، يريد ُأٟمز

صٜمٞمِٕمؽ، ذم طم٤مل هَمْٗمٚم٦ٍم ُمٜمؽ، وُمـ طمٞم٨م شم٠مُمـ طُمٚمقًَمف سمؽ، وقمغم ذًمؽ 

 ىمقًمف:
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ؼِّ ظـدُهؿ وَيليِت    افشؼلَّ احَلْغُ مـ َحْقُث ٓ َيْدِري ـِ افشِّ  َأَتْقـَاُهؿ ِمـ َأْيَؿ

٤مٟمف، ٟمٕمؿ، إذا ىمٚم٧م ذًمؽ ًمٚمقاطمد ُمٜمٝمؿ، رأيتف إن أقمٓم٤مك اًمِقوم٤مق سمٚمً

ومٌلم ضمٜمٌٞمف ىمٚم٥ٌم يؽمدّد ذم احلػمة ويت٘مّٚم٥م، وٟمٗمٌس شَمِٗمرُّ ُمـ اًمّمقاب 

وهَتُْرب، وومٙمٌر واىمػ ٓ جيلء وٓ يذه٥م، حُيِْيه اًمٓمٌٞم٥ُم سمام ُيؼمئف ُمـ 

دائف، وُيريف اعمرؿمُد وضمف اخلالص ُمـ قمٛمٞم٤مئف، وي٠مسَمك إٓ ٟمِٗم٤مرًا قمـ 

ُم٤م يٕمٚمؿ سمف أٟمف إذا اًمٕم٘مؾ، ورضمققم٤ًم إمم اجلٝمؾ، ٓ حييه اًمتقومٞمؼ سمَ٘مْدر 

قمغم  ،" 82يقؾمػ:  " "َواؾْمئِؾ اًمَ٘مْرَي٦َم  "يم٤من ٓ جيري ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

اًمٔم٤مهر ٕضمؾ قمٚمٛمف أن اجلامد ٓ ُي٠ًَمل ُمع أٟمف ًمق دم٤مهؾ ُمتج٤مهٌؾ وم٤مدَّقمك 

أن اهللَّ شمٕم٤ممم ظَمٚمؼ احلٞم٤مة ذم شمٚمؽ اًم٘مري٦م طمتك قَمَ٘مٚم٧م اًم١ًمال، وأضم٤مسم٧م 

ر سمف، ومل يِزد قمغم رء ُيٕمَٚمؿ يمذسمف ومٞمف قمٜمف وٟمٓم٘م٧م، مل يٙمـ ىم٤مل ىمقًٓ يٙمٗم

ومٛمـ طمّ٘مف أن ٓ جَيْثَِؿ ه٤مهٜم٤م قمغم اًمٔم٤مهر، وٓ ييب احلج٤مب دون 

ؾمٛمٕمف وسمٍمه طمتك ٓ يٕمل وٓ ُيراقمك، ُمع ُم٤م ومٞمف، إذا ُأظمذ قمغم فم٤مهره، 

٤م اإلومراُط، ومام يتٕم٤مـم٤مه ىمقم  ُمـ اًمتٕمرض ًمٚمٝمالك واًمقىمقع ذم اًمنمك. وم٠مُمَّ

ٌُّقن اإلهمراب ذم اًم ْقن أن حُي ًَ ت٠مويؾ، وحَيِْرصقن قمغم شمٙمثػم اًمقضمقه، ويٜم

اطمتامل اًمٚمٗمظ ذٌط ذم يمؾ ُم٤م ُيٕمَدل سمف قمـ اًمٔم٤مهر، ومٝمؿ يًتٙمرهقن 

إًمٗم٤مظ قمغم ُم٤م ٓ شُمِ٘مٚمُّف ُمـ اعمٕم٤مين، َيَدقمقن اًمًٚمٞمؿ ُمـ اعمٕمٜمك إمم 

اًمً٘مٞمؿ، ويرون اًمٗم٤مئدة طم٤مرضًة ىمد أسمدت صٗمحَتٝم٤م ويمِمٗم٧م ىِمٜم٤مقَمٝم٤م، 
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 ٌّ ف، أو ىمّمدًا إمم اًمتٛمقيف وذه٤مسم٤ًم ذم اًمْمالًم٦م. ومُٞمٕمروقن قمٜمٝم٤م طُم ٤ًم ًمٚمتِمقُّ

ـّ  وًمٞمس اًم٘مّمد ه٤مهٜم٤م سمٞم٤من ذًمؽ وم٠مذيمر أُمثٚمَتف، قمغم أن يمثػمًا ُمـ هذا اًمٗم

مم٤م ُيرهَم٥م قمـ ذيمره ًمًخٗمف، وإٟمام همرى سمام ذيمرُت أن ُأِرَيَؽ قِمَٔمؿ 

ٌط  أوم٦م ذم اجلٝمؾ سمح٘مٞم٘م٦م اعمج٤مز وحتّمٞمٚمف، وأن اخلٓم٠م ومٞمف ُُمقرِّ

ٌَف، ُف سمف، ،ص٤مطم ووم٤موٌح ًمف، وُُمً٘مٌط ىَمْدَره، وضم٤مقمٚمف ُوْحٙم٦ًم ُيتَٗمٙمَّ

ويم٤مؾِمٞمِف قم٤مرًا يٌ٘مك قمغم وضمف اًمدهر، وذم ُمثؾ هذا ىم٤مل رؾمقل اهللَّ صغم 

حَيِْٛمُؾ هذا اًمٕمٚمَؿ ُمـ يمؾ ظَمَٚمػ قُمُدوًُمف، َيٜمٗمقن قمٜمف  "اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ: 

ُٚمف حتريَػ اًمٖم٤مًملم، واٟمتح٤مَل اعمٌٓمٚملم، وشم٠مويؾ اجل٤مهٚملم، وًمٞمس مَحْ 

َد أًمٗم٤مفمف، سمؾ اًمٕمٚمُؿ سمٛمٕم٤مٟمٞمف وخم٤مرضمف، وـمرىِمف وُمٜم٤مهجف،  روايَتف وَهْ

 واًمٗمرق سملم اجل٤مئز ُمٜمف واعمٛمتٜمع، واعمٜم٘م٤مد اعمُّْمِح٥م، واًمٜم٤َّميب اًمٜم٤مومر.

وأىمؾُّ ُم٤م يم٤من يٜمٌٖمل أن شمٕمرومف اًمٓم٤مئٗم٦ُم إومم، وهؿ اعمٜمٙمرون 

قمـ أصقهل٤م،  ًمٚمٛمج٤مز، أن اًمتٜمزيؾ يمام مل ي٘مٚم٥م اًمٚمٖم٦م ذم أوو٤مقمٝم٤م اعمٗمردة

ومل خُيرج إًمٗم٤مظ قمـ دًٓمتٝم٤م، وأنَّ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ذًمؽ إن زيد إًمٞمف ُم٤م مل يٙمـ 

ـ ُم٤م مل يتْمّٛمٜمف ُأشمٌْع سمٌٞم٤مٍن ُمـ قمٜمد اًمٜمٌل  ىمٌؾ اًمنمع يدلُّ قمٚمٞمف، أو ُوٛمِّ

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ، وذًمؽ يمٌٞم٤مٟمف ًمٚمّمالة واحل٩م واًمزيم٤مة واًمّمقم، 

ٜم٘مٚمٝمؿ قمـ أؾم٤مًمٞمٌٝمؿ يمذًمؽ مل ي٘مِض سمتٌديؾ قم٤مداِت أهٚمٝم٤م، ومل ي

وـمرىمٝمؿ، ومل يٛمٜمٕمٝمؿ ُم٤م يتٕم٤مرومقٟمف ُمـ اًمتِمٌٞمف واًمتٛمثٞمؾ واحلذف، 
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وآشم٤ًمع، ويمذًمؽ يم٤من ُمـ طمؼ اًمٓم٤مئٗم٦م إظمرى أن شمٕمٚمؿ، أٟمف قمّز 

وضمّؾ مل يرَض ًمٜمٔمؿ يمت٤مسمف اًمذي ؾماّمه ُهدًى وؿمٗم٤مء، وٟمقرًا ووٞم٤مًء، 

د اًم٘مقم وطمٞم٤مًة حتٞم٤م هب٤م اًم٘مٚمقب، وُروطم٤ًم شمٜمنمح قمٜمف اًمّمدور ُم٤م هق قمٜم

ٌُٕمد ُمـ اًمتٌٞم٤من،  اًمذيـ ظمقـمٌقا سمف ظمالُف اًمٌٞم٤من، وذم طمّد اإلهمالق واًم

وأٟمف شمٕم٤ممم مل يٙمـ ًمُٞمْٕمِجَز سمٙمت٤مسمف ُمـ ـمريؼ اإلًم٤ٌمس واًمتٕمٛمٞم٦م، يمام 

يتٕم٤مـم٤مه اعُمٚمٖمز ُمـ اًمِمٕمراء واعمُح٤مضمل ُمـ اًمٜم٤مس، يمٞمػ وىمد وصٗمف سم٠مٟمف 

ػ اًمذي يرشمٙمٌف سمٕمض ُمـ جي ًُّ ٝمؾ اًمت٠مويَؾ قمريبٌّ ُمٌلٌم. هذا وًمٞمس اًمتٕم

ُمـ ضمٜمس ُم٤م ي٘مّمده أوًمق إًمٖم٤مز وأصح٤مب إطم٤مضمل، سمؾ هق رء 

خيرج قمـ يمؾِّ ـمريؼ، وُي٤ٌميـ يمؾَّ ُمذه٥م، وإٟمام هق ؾمقء ٟمٔمر ُمٜمٝمؿ، 

وووٌع ًمٚمٌمء ذم همػِم ُمقوٕمف، وإظمالٌل سم٤مًمنميٓم٦م، وظمروٌج قمـ 

ُؿ أن اعمٕمٜمك إذا دار ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ، وقُمِ٘مؾ ُمـ شمٗمًػمهؿ،  اًم٘م٤مٟمقن، وشمقهُّ

، وطمتك يم٠مّن إًمٗم٤مظ شمٜم٘مٚم٥م قمـ ؾمجّٞمتٝم٤م، وم٘مد ومُ  ِٝمؿ ُمـ ًمٗمظ اعمٗمنَّ

وشمزول قمـ ُمقوققمٝم٤م، ومتحتٛمؾ ُم٤م ًمٞمس ُمـ ؿم٠مهن٤م أن حتتٛمٚمف، وشم١مدِّي 

َيفُ   "ُم٤م ٓ يقضم٥م طمٙمٛمٝم٤م أن شم١مدِّ

 رمحف اهلل دم افؽّشاف :  -هـ ( 538ؿال افزخمؼي )تـ -13

َُمْٖمُٚمقًَم٦ٌم هُمٚم٧َّْم َأْيِدهيِْؿ  ذم شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم : َوىَم٤مًَم٧ِم اًْمَٞمُٝمقُد َيُد اهللَِّ

قـَمَت٤مِن ُيٜمِْٗمُؼ يَمْٞمَػ َيَِم٤مُء َوًَمٞمَِزيَدنَّ يَمثػًِما  ًُ ٌْ َوًُمِٕمٜمُقا سماَِم ىَم٤مًُمقا سَمْؾ َيَداُه َُم
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ـْ َرسمَِّؽ ـُمْٖمَٞم٤مًٟم٤م َويُمْٗمًرا َوَأًْمَ٘مْٞمٜم٤َم سَمْٞمٜمَُٝمُؿ اًْمَٕمَداَوَة  ُِمٜمُْٝمْؿ َُم٤م ُأْٟمِزَل إًَِمٞمَْؽ ُِم

ٌَْٖمَْم٤مَء إمَِم  َٕمْقَن َواًْم ًْ اَم َأْوىَمُدوا َٟم٤مًرا ًمِْٚمَحْرِب َأـْمَٗم٠َمَه٤م اهللَُّ َوَي  َيْقِم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم يُمٚمَّ

ـَ ) ِدي ًِ َٓ حُي٥ِمُّ اعمُْْٗم ٤مًدا َواهللَُّ  ًَ َْرِض وَم ْٕ  ( 64ذِم ا

وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم :  ،همؾ اًمٞمد وسمًٓمٝم٤م جم٤مز قمـ اًمٌخؾ واجلقد"ىم٤مل :

َٕمْؾ َيَدَك َُمْٖمُٚمقًَم٦مً  } ْٓمَٝم٤م يُمؾَّ اًمًٌطإمم قُمٜمُِ٘مَؽ َوَٓ شَمٌْ  َوَٓ دَمْ : ]اإلهاء {ًُ

وٓ ومرق  ،[ وٓ ي٘مّمد ُمـ يتٙمٚمؿ سمف إصم٤ٌمت يد وٓ همؾ وٓ سمًط 29

قمٜمده سملم هذا اًمٙمالم وسملم ُم٤م وىمع جم٤مزًا قمٜمف ٕهنام يمالُم٤من ُمتٕم٘م٤ٌمن قمغم 

طمتك أٟمف يًتٕمٛمٚمف ذم ُمٚمؽ ٓ يٕمٓمل قمٓم٤مء ىمط وٓ يٛمٜمٕمف  ،طم٘مٞم٘م٦م واطمدة

وًمق أقمٓمك إىمٓمع  ،ُمـ همػم اؾمتٕمامل يد وسمًٓمٝم٤م وىمٌْمٝم٤م إٓ سم٢مؿم٤مرشمف

ٕن سمًط اًمٞمد  ،إمم اعمٜمٙم٥م قمٓم٤مء ضمزياًل ًم٘م٤مًمقا : ُم٤م أسمًط يده سم٤مًمٜمقال

وىمد اؾمتٕمٛمٚمقمه٤م  ،وىمٌْمٝم٤م قم٤ٌمرشم٤من وىمٕمت٤م ُمتٕم٤مىمٌتلم ًمٚمٌخؾ واجلقد

 طمٞم٨م ٓ شمّمّح اًمٞمد يم٘مقًمف :

ـِ سمَِقاسمِؾ ... ؿَمَٙمَرْت  ُط اًْمٞمََدْي ًْ َٛمك سَم  َٟمَداُه شماَِلقُمف َوِوَه٤مُدهُ  ضَم٤مَد احْلِ

 وًم٘مد ضمٕمؾ ًمٌٞمد ًمٚمِمامل يدًا ذم ىمقًمف :

اَمِل ِزَُم٤مُُمَٝم٤م ... وي٘م٤مل سمًط اًمٞم٠مس يمٗمٞمف ذم  ٌََح٧ْم سمَِٞمِد اًمِمِّ إْذ َأْص

ومجٕمٚم٧م ًمٚمٞم٠مس اًمذي هق ُمـ اعمٕم٤مين ٓ ُمـ إقمٞم٤من يمٗم٤من .  ،صدري

وُمـ مل يٜمٔمر ذم قمٚمؿ اًمٌٞم٤من قمٛمل قمـ شمٌٍم حمج٦م اًمّمقاب ذم شم٠مويؾ 
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ومل يتخٚمص ُمـ يد اًمٓم٤مقمـ إذا قمٌث٧م سمف . وم٢من ىمٚم٧م :  ،ُمث٤مل هذه أي٦مأ

قم٤ٌمرة قمـ اًمٌخؾ . ومام شمّمٜمع  {َيُد اهلل َُمْٖمُٚمقًَم٦ٌم  }ىمد صّح أن ىمقهلؿ : 

؟ وُمـ طم٘مف أن يٓم٤مسمؼ ُم٤م شم٘مدُمف وإٓ شمٜم٤مومر  {هُمٚم٧َّْم َأْيِدهيِْؿ  }سم٘مقًمف : 

قمٚمٞمٝمؿ اًمٙمالم وزل قمـ ؾمٜمٜمف؟ ىمٚم٧م : جيقز أن يٙمقن ُمٕمٜم٤مه اًمدقم٤مء 

وُمـ صمؿ يم٤مٟمقا أسمخؾ ظمٚمؼ اهلل وأٟمٙمدهؿ . وٟمحقه سمٞم٧م  ،سم٤مًمٌخؾ واًمٜمٙمد

 إؿمؽم :

ـِ اْفُعال ... َوَفِؼقُت َأْضَقادِم بَِقْجِف َظُبقسِ   َبِؼقُت َوْؾرى َواْكَحَرْؾُت َظ

يٖمٚمٚمقن ذم اًمدٟمٞم٤م  ،وجيقز أن يٙمقن دقم٤مء قمٚمٞمٝمؿ سمٖمؾ إيدي طم٘مٞم٘م٦م

ؿ : واًمٓم٤ٌمق ُمـ طمٞم٨م اًمٚمٗمظ وذم أظمرة ُمٕمذسملم سم٠مهمالل ضمٝمٜم ،أؾم٤مرى

أي ىمٓمٕمف؛  ،يمام شم٘مقل : ؾمٌٜمل ؾم٥م اهلل داسمره ،وُمالطمٔم٦م أصؾ اعمج٤مز

٥م أصٚمف اًم٘مٓمع . وم٢من ىمٚم٧م : يمٞمػ ضم٤مز أن يدقمق اهلل قمٚمٞمٝمؿ سمام  ًَّ ٕنَّ اًم

هق ىمٌٞمح وهق اًمٌخؾ واًمٜمٙمد؟ ىمٚم٧م : اعمراد سمف اًمدقم٤مء سم٤مخلذٓن اًمذي 

ٟمٙمدًا إمم ٟمٙمدهؿ، أو سمام ومٞمزيدون سمخاًل إمم سمخٚمٝمؿ و ،شم٘مًق سمف ىمٚمقهبؿ

هق ُم٥ًٌم قمـ اًمٌخؾ واًمٜمٙمد ُمـ ًمّمقق اًمٕم٤مر هبؿ وؾمقء إطمدوصم٦م 

اًمتل ختزهيؿ ومتزق أقمراوٝمؿ . وم٢من ىمٚم٧م : مل صمٜمٞم٧م اًمٞمد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم : 

قـَمَت٤مِن  } ًُ ٌْ ؟ ىمٚم٧م :  {َيُد اهلل َُمْٖمُٚمقًَم٦ٌم  }وهل ُمٗمردة ذم  {سَمْؾ َيَداُه َُم

أدل قمغم إصم٤ٌمت هم٤مي٦م اًمًخ٤مء ًمف وٟمٗمل ًمٞمٙمقن رّد ىمقهلؿ وإٟمٙم٤مره أسمٚمغ و



181 

اًمٌخؾ قمٜمف . وذًمؽ أّن هم٤مي٦م ُم٤م يٌذًمف اًمًخل سمامًمف ُمـ ٟمٗمًف أن يٕمٓمٞمف 

سمًٙمقن اًمٕملم . ش وًمٕمٜمقا»سمٞمديف مجٞمٕم٤ًم ومٌٜمل اعمج٤مز قمغم ذًمؽ . وىمرىء : 

ي٘م٤مل : يده سمًط سم٤معمٕمروف . ش . سمؾ يداه سمًٓم٤من»وذم ُمّمحػ قمٌد اهلل : 

شم٠ميمٞمد ًمٚمقصػ  {ٜمِٗمُؼ يَمْٞمَػ َيَِم٤مء يُ  }وٟمحقه ُمِمٞم٦م ؿمحح وٟم٤مىم٦م سح 

 "ودًٓم٦م قمغم أٟمف ٓ يٜمٗمؼ إٓ قمغم ُم٘مت٣م احلٙمٛم٦م واعمّمٚمح٦م . ،سم٤مًمًخ٤مء

 ؿال اإلمام أبق حامد افغزايل رمحف اهلل دم ادستصػك : -14

اًم٘مرآن يِمتٛمؾ قمغم اعمج٤مز, ظمالوم٤م ًمٌٕمْمٝمؿ, »وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم: 

اًم٤ٌمـمؾ اًمذي ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف, ومٜم٘مقل: اعمج٤مز اؾمؿ ُمِمؽمك ىمد ُيْٓمَٚمؼ قمغم 

ه قمـ ذًمؽ, وًمٕمٚمَّف اًمذي أراده ُمـ أٟمٙمر اؿمتامل اًم٘مرآن قمغم  واًم٘مرآن ُُمٜمَزَّ

اعمج٤مز ُم٤م اؾمتٕمٛمٚمتف اًمٕمرب ذم همػم ُمقوققمف، »وىم٤مل أيْم٤م: ش. اعمج٤مز

وهق صمالصم٦م أٟمقاع: إول: ُم٤م اؾمُتِٕمػَم ًمٚمٌمء سم٥ًٌم اعمَُِْم٤مهب٦م ذم ظم٤مِصٞم٦َّم 

َج٤مع أؾم د، وًمٚمٌٚمٞمد مح٤مر, ومٚمق ؾُمِٛمَل إسمخر أؾمدا ُمِمٝمقرة، يم٘مقهلؿ: ًمٚمِمُّ

َي٤مَدة, يم٘مقًمف  مل جيز؛ ٕن اًمٌخر ًمٞمس ُمِمٝمقرا ذم طمؼِّ إؾمد. اًمث٤مين: اًمزِّ

ٌء﴾ ]اًمِمقرى:  [ وم٢منَّ اًمٙم٤مف ُوِوَٕم٧م 11شمٕم٤ممم: ﴿ًَمْٞمَس يَمِٛمْثٚمِِف َرْ

ًمإلوم٤مدة, وم٢مذا اؾْمُتْٕمِٛمَٚم٧م قمغم وضْمٍف ٓ ُيِٗمٞمد يم٤من قمغم ظمالف اًمقوع. 

ٌْٓمُِؾ اًمتَّْٗمِٝمٞمؿ, يم٘مقًمف قمز وضمؾ: ﴿َواؾْم٠َمِل اًمث٤مًم٨م: اًمٜمُّ  ْ٘مَّم٤من اًمذي ٓ ُي



182 

[ واعمٕمٜمك: واؾم٠مل أهؾ اًم٘مري٦م. وهذا اًمٜمُّْ٘مَّم٤من 82اًْمَ٘مْرَي٦َم﴾ ]يقؾمػ: 

ز ع ودمقُّ  .  "اقمت٤مدشمف اًمٕمرب ومٝمق شمقؾمُّ

 هـ( دم ـتابف افّطراز :745ؿال أمر ادممـغ اإلمام افعؾقي ) تـ -15

ٞمؼ ُمـ قمٚمامء اًمديـ واًمٜمّّٔم٤مر ُمـ إصقًمٞملم أمجع أهؾ اًمتح٘م"ىم٤مل : 

قمٚمامء اًمٌٞم٤من قمغم ضمقاز دظمقل اعمج٤مز ذم يمالم اهلل شمٕم٤ممم ويمالم رؾمقًمف 

 "صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ذم يمال ٟمققمٞمف ؛ اعمٗمرد واعمريّم٥م 

 :  -رمحف اهلل  –هـ( 426ؿال افؼيػ افريض ) تـ -16

ٕم٤مرة ؛يم٠مهّنؿ ومٝمذه اؾمت "رسّمٜم٤م أومرغ قمٚمٞمٜم٤م صؼما  "وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف "

زي٤مدة وم٤مئدة قمغم  ،وذم ىمقًمف أومرغ ،واؾم٘مٜم٤م صؼما ،ىم٤مًمقا : أُمٓمرٟم٤م صؼما

 "ّٕن اإلومراغ يٗمٞمد ؾمٕم٦م اًمٌمء ويمثرشمف واٟمّم٤ٌمسمف وؾمٕمتف  ،ىمقًمف : أٟمزل

ثم ٱۡسَتَوىَٰ َعلَى  ﴿وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف "وىم٤مل اًمنميػ اًمّريض : 

هب٤م  وهذه اؾمتٕم٤مرة؛ ّٕن طم٘مٞم٘م٦م آؾمتقاء إّٟمام يقصػ﴾   ٱۡلَعۡرشِ 

واعمراد سم٤مٓؾمتقاء ه٤مهٜم٤م :  ،إضم٤ًمم اًمتل شمٕمٚمق اًم٤ًٌمط ومتٞمؾ وشمٕمتدل

ٚمٓم٤من ًّ   1ٓ سمحٚمقل اًم٘مرار واعمٙم٤من . ،آؾمتٞمالء سم٤مًم٘مدرة واًم

                                                           
الّرضي رحمو اهلل من أئّمة أىل البيت ونقيب الطالبيين، وكان يرى ىذه الوجهة في تبيان معاني  1

لمسلمين في ذلك فلينظر : ىذه اآليات، وىي وجهة إسالمّية، ومن أراد التوّسع لمعرفة مذاىب ا
 مقاالت االسالميين لألشعري، وكبرى اليقينيات الكونية للبوطي .
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دم ـتابف  –رمحف اهلل  –هـ( 637ؿال ضقاء افديـ بـ إثر )تـ -17

 ادثؾ افسائر دم أدب افؽاتب وافشاظر:

ُمـ ذًمؽ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىمقًمف ومٛمام ضم٤مء  "ي٘مقل قمـ آؾمتٕم٤مرة : 

آًمر يمت٤مٌب أٟمزًمٜم٤مه إًمٞمؽ "شمٕم٤ممم ذم أول ؾمقرة إسمراهٞمؿ صٚمقات اهلل قمٚمٞمف 

وم٤مًمٔمٚمامت واًمٜمقر: اؾمتٕم٤مرة  "ًمتخرج اًمٜم٤مس ُمـ اًمٔمٚمامت إمم اًمٜمقر

ًمٚمٙمٗمر واإليامن، أو ًمٚمْمالل واهلدى، واعمًتٕم٤مر ًمف ُمٓمقي اًمذيمر، يم٠مٟمف 

ٚمٛم٦م إمم اإليامن اًمذي هق ىم٤مل: ًمتخرج اًمٜم٤مس ُمـ اًمٙمٗمر اًمذي هق يم٤مًمٔم

 يم٤مًمٜمقر.

وىمد ُمٙمروا ُمٙمرهؿ "ويمذًمؽ ورد ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم هذه اًمًقرة أيْم٤ًم 

واًم٘مراءة سمرومع  "وقمٜمد اهلل ُمٙمرهؿ وإن يم٤من ُمٙمرهؿ ًمتزول ُمٜمف اجل٤ٌمل

ًمتزول ُمٜمف اجل٤ٌمل ًمٞم٧ًم ُمـ سم٤مب آؾمتٕم٤مرة، وًمٙمٜمٝم٤م ذم ٟمّم٥م شمزول، 

 ٤م ذيمر اعمًتٕم٤مر ًمف،وواًمالم ٓم يمل، واجل٤ٌمل هٝمٜم٤م: اؾمتٕم٤مرة ـمقى ومٞمٝم

هق أُمر رؾمقل اهلل ) وُم٤م ضم٤مء سمف ُمـ أي٤مت واعمٕمجزات: أي أهنؿ 

ُمٙمروا ُمٙمرهؿ ًمٙمل شمزول ُمٜمف هذه أي٤مت واعمٕمجزات اًمتل هل ذم 

واًمِمٕمراء "صم٤ٌمهت٤م واؾمت٘مراره٤م يم٤مجل٤ٌمل. وقمغم هذا ورد ىمقًمف شمٕم٤ممم 

٤م ٓ يتٌٕمٝمؿ اًمٖم٤موون أمل شمر أهنؿ ذم يمؾ واٍد هيٞمٛمقن وأهنؿ ي٘مقًمقن ُم

وم٤مؾمتٕم٤مر إودي٦م ًمٚمٗمٜمقن وإهمراض ُمـ اعمٕم٤مين اًمِمٕمري٦م اًمتل  "يٗمٕمٚمقن
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وإٟمام ظمص إودي٦م سم٤مٓؾمتٕم٤مرة ومل يًتٕمر اًمٓمرق واعم٤ًمًمؽ  ي٘مّمدوهن٤م،

أو ُم٤م ضمرى جمراه٤م ٕن اًمِمٕمر شمًتخرج سم٤مًمٗمٙمرة واًمروي٦م، واًمٗمٙمرة 

 "واًمروي٦م ومٞمٝمام ظمٗم٤مء وهمٛمقض، ومٙم٤من اؾمتٕم٤مرة إودي٦م هل٤م أؿمٌف وأًمٞمؼ.

 : كصقص حديثة -2

ادقازكة بغ  "دم ـتابف  –رمحف اهلل  –افّدـتقر زـل مبارك  -1

وؿد ذهب دم أمر صقر افؼرآن مذهبا ؽاػ ؾقف ـثرا دم كػل  " افّشعراء

 يؼقل دم بقان اخلقال دم افؼرآن افؽريؿ :  ،احلؼائؼ

إّٟم٤م قمروٜم٤م إُم٤مٟم٦م قمغم اًمًاموات "وأسح ُمـ هذا ىمقًمف "

وم٠مسملم أن حيٛمٚمٜمٝم٤م وأؿمٗم٘مـ ُمٜمٝم٤م ومحٚمٝم٤م اإلٟم٤ًمن اّٟمف وإرض واجل٤ٌمل 

وإّٟمام  ،1وم٤مّٟمف مل حيّمؾ قمرض وٓ إسم٤مء وٓ إؿمٗم٤مق "يم٤من فمٚمقُم٤م ضمٝمقٓ

وشمّمقير اإلٟم٤ًمن وُم٤م  ،اعمراد شمّمقير اًمتٙم٤مًمٞمػ وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اعمِمّ٘م٦م

 "يٖمٚم٥م قمٚمٞمف ُمـ اًمٖمرور واجلٝمؾ سمح٘م٤مئؼ إؿمٞم٤مء

                                                           
كان على زكي مبارك أن يترّيث وينظر في حقائق القرآن الكريم، ويتتّبع أقوال العلماء ويغربل   1

مجاز النظريّات قبل أن يصّرح بنفيو ىذا، فالعرض في عقيدتنا واقع، ومن أخذ األمر على سبيل ال
لم ينكر حقيقة العرض، إنّما أثبتو بأسلوب مغاير لألسلوب -إن وجدوا -من علماء اإلسالم 

الحقيقي، وزكي مبارك كان يعيش في فترة دخلت اآلراء االستشراقّية وواجهتها رؤية متزّمتة لم تقّدم 
أمثال محّمد عبده إجابات وافية بسبب إغالقها منافذ العقل والفهم حاشا ثّلة مباركة من العلماء من 

واألفغاني وحسن البنّا والكواكبي والسباعي ...، فكانت النتيجة ما ترونو عند زكي مبارك وحّتى عند 
 طو حسين . 
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رمحف اهلل دم ـتابف  – افدـتقر حمؿقد افسّقد صقخقنؿال افشقخ -22

 :  "اإلظجاز دم كظؿ افؼرآن  "

وآي٦م هلؿ }ُمـ روائع آؾمتٕم٤مرة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم : "

اؾمتٕمػم ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م  {اًمٚمٞمؾ ٟمًٚمخ ُمٜمف اًمٜمٝم٤مر وم٢مذا هؿ ُمٔمٚمٛمقن

ٚمخ وهق يمِمط اجلٚمد قمـ اًمِم٤مة وٟمحقه٤م إلزاًم٦م وقء اًمٜمّٝم٤مر قمـ  ًّ اًم

٤مُمع ُم٤م يؽمشّم٥م قمغم يمؾ ُمٜمٝمام ُمـ فمٝمقر رء يم٤من اًمٙمقن ىمٚمٞمال ىمٚمٞمال سمج

وسمٖمروب اًمِّمٛمس شمٔمٝمر اًمّٔمٚمٛم٦م  ،ظم٤مومٞم٤م ومٌٙمِمط اجلٚمد ئمٝمر حلؿ اًمِم٤مة

يًؽمه٤م سمْمقئف صمؿ اؿمتؼ ُمـ  ،اًمتل هل إصؾ واًمٜمقر ـم٤مرئ قمٚمٞمٝم٤م

 "اًمًٚمخ ٟمًٚمخ سمٛمٕمٜمك ٟمزيؾ 

رمحف اهلل دم ـتابف  –هـ( 1425ؿال ظبد افرمحـ حبـؽة ادقداين )تـ-3

 :  "ة افعربّقة افبالؽ"

اعمج٤مز ـمريؼ ُمـ ـُمُرق اإِلسمداع اًمٌٞم٤ميّن ذم يمؾِّ اًمّٚمٖم٤مت، شمدومع إًمٞمف  "

اًمٗمٓمرة اإِلٟم٤ًمٟمٞم٦ّم اعمزّودة سم٤مًم٘مدرة قمغم اًمٌٞم٤من، واؾمتخداِم احِلَٞمؾ اعمختٚمٗم٦م 

 ًمٚمتٕمٌػم قماّم ذم اًمٜمٗمس ُمـ ُمٕم٤مٍن شُمِريُد اًمتَّْٕمٌػَم قمٜمٝم٤م.

تٚمٗم٦م، ذم طمقارضه وىمد اؾمتخدُمف اًمٜم٤مـمؼ اًمٕمريّب ذم قمّمقره اعمخ

وسمقاديف اؾمتخداُم٤ًم سم٤مرقم٤ًم وواؾمٕم٤ًم ضمّدًا، طمتَّك سمٚمٖم٧م اًمّٚمٖم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م ذم 

جم٤مزاهت٤م ُمٌٚمٖم٤ًم ُمثػمًا ًمإِلقمج٤مب سمٕمٌ٘مرّي٦م اًمٜم٤مـم٘ملم هب٤م ذم اًمٕمّمقر 
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اجل٤مهٚمّٞم٦م، وذم اًمٕمّمقر اإِلؾمالُمّٞم٦م، ويم٤من ًمٗمحقل اًمِمٕمراء، وأؾم٤مـملم 

قمجٞم٦ٌم وُُمْٕمِج٦ٌم ُمـ اعمج٤مز،  اًمٌٚمٖم٤مء، ُمـ يُمت٤َّمٍب وظمٓم٤ٌمء، أوم٤مٟملُم سمديٕم٦م،

ٓ َيتََّمٞمَُّده٤م إَّٓ إذيمٞم٤مء واًمٗمٓمٜم٤مء، اعمتٛمّرؾمقن سم٠مؾم٤مًمٞم٥م اًمتٕمٌػم همػم 

 اعم٤ٌمذ قمـ أهمراوٝمؿ.

ـْ اؾمتٕمامل  د شمالقُم٥ٍم سم٤مًمٙمالم ذم ىمٗمزاٍت اقمت٤ٌمـمّٞم٦م ُم وًمٞمس اعمج٤مز جُمَرَّ

 يمٚمٛم٦م أو قم٤ٌمرٍة ُمقوققم٦ٍم عمٕمٜمًك، إمم اؾمتٕمامل اًمٙمٚمٛم٦م أو اًمٕم٤ٌمرة سمٛمٕمٜمك

يمٚمٛم٦م أو قم٤ٌمرٍة أظمرى ُمقوققم٦م عمٕمٜمًك آظمر، وووع هذه سمدل هذه 

 ًمٚمّدًٓم٦م هب٤م قمغم ُمٕمٜمَك اًمّٚمٗمظ اعمؽموِك اعمًَتٌَْدِل سمف اًمٚمٗمظ أظمر.

سمؾ اعمج٤مُز طمريم٤مٌت ذهٜمّٞم٦م شَمِّمُؾ سملم اعمٕم٤مين، وشمٕمِ٘مُد سمٞمٜمٝم٤م رواسمَط 

اًّمتل  وقمالىم٤مٍت ومٙمرّي٦ًم شمًٛمح ًمٚمٛمٕمؼّم اًمذيمِّل اًمّٚماّمح سم٠من يًتخدم اًمٕم٤ٌمرة

شمدلُّ ذم اصٓمالح اًمتخ٤مـم٥م قمغم ُمٕمٜمًك ُمـ اعمٕم٤مين ًمُٞمدلَّ هب٤م قمغم ُمٕمٜمًك 

ل سم٤مًم٘مريٜم٦م اًمٚمٗمٔمّٞم٦م أو احل٤مًمّٞم٦م، أو اًمٗمٙمرّي٦م  آظمر، يٛمٙمـ أن يٗمٝمٛمف اعمتَٚم٘مِّ

 اهد "اًمٌح٧م.

 م (1999: )شمد ظع افّطـطاوي رمحف اهلل تعاػ  -4

أن ي٘مقل : مل يًتٓمع أطمد  ،{صمؿ اؾمتقى قمغم اًمٕمرش }إذا ىم٤مل اهلل "

ٕمؽمومقن سم٠مّن اعمٕمٜمك اًم٘م٤مُمقد اًمٌنمي ًمٙمٚمٛم٦م وهؿ مجٞمٕم٤م ُم ،ُم٤م اؾمتقى

... وإذا يم٤مٟم٧م  {اؾمتقى قمغم اًمٕمرش}اؾمتقى ًمٞمس هق اعمراد ُمـ ىمقًمف 
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ضم٤مء  –احل٘مٞم٘م٦م هل اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ ومٞمام ووع ًمف ويم٤مٟم٧م أًمٗم٤مظ ) اؾمتقى 

 صمؿ اؾمتقى قمغم}ٟمًٞمٝمؿ ( ذم اًم٘مرآن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  –يٛمٙمر  –ظم٤مدع  –

وىمقًمف {ويٛمٙمر اهلل {}وهق ظم٤مدقمٝمؿ{}ضم٤مء رسّمؽ}،{اًمٕمرش

ذم همػم هذا اعمٕمٜمك اعم٤مدي إريض اًمٌنمي اًمذي ووٕم٧م  ،{ومٜمًٞمٝمؿ}

   "مل شمٙمـ إذن طم٘مٞم٘م٦م سمٛم٘مت٣م شمٕمريٗمٝمؿ هذا ًمٚمح٘مٞم٘م٦م ،ًمف

 م(:1966افشقخ إديب إشتاذ افشفقد شّقد ؿطب رمحف اهلل )تـ -5

وؾمع يمرؾمٞمف  }٤ممم:ي٘مقل ذم شمٗمًػم آي٦م اًمٙمرد ذم ىمقًمف شمٕم 

وىمد ضم٤مء اًمتٕمٌػم ذم هذه ":  {اًمًاموات وإرض، وٓ ي١موده طمٗمٔمٝمام 

اًمّمقرة احلًٞم٦م ذم ُمقوع اًمتجريد اعمٓمٚمؼ؛ قمغم ـمري٘م٦م اًم٘مرآن ذم اًمتٕمٌػم 

ٕن اًمّمقرة هٜم٤م متٜمح احل٘مٞم٘م٦م اعمراد متثٞمٚمٝم٤م ًمٚم٘مٚم٥م ىمقة  ،اًمتّمقيري

ؽ . وم٢مذا وؾمع وقمٛم٘م٤ًم وصم٤ٌمشم٤ًم . وم٤مًمٙمرد يًتخدم قم٤مدة ذم ُمٕمٜمك اعمٚم

يمرؾمٞمف اًمًاموات وإرض وم٘مد وؾمٕمٝمام ؾمٚمٓم٤مٟمف . وهذه هل احل٘مٞم٘م٦م 

ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمذهٜمٞم٦م . وًمٙمـ اًمّمقرة اًمتل شمرشمًؿ ذم احلس ُمـ اًمتٕمٌػم 

وٓ ي١موده  }: سم٤معمحًقس أصم٧ٌم وأُمٙمـ. ويمذًمؽ اًمتٕمٌػم سم٘مقًمف

ومٝمق يمٜم٤مي٦م قمـ اًم٘مدرة اًمٙم٤مُمٚم٦م . وًمٙمٜمف جيلء ذم هذه اًمّمقرة  {طمٗمٔمٝمام

قؾم٦م . صقرة اٟمٕمدام اجلٝمد واًمٙمالل . ٕن اًمتٕمٌػم اًم٘مرآين يتجف اعمحً
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ومتٙمقن ومٞمف أوىمع وأقمٛمؼ  ،إمم رؾمؿ صقر ًمٚمٛمٕم٤مين دمًٛمٝم٤م ًمٚمحس

 وأطمس .

وٓ طم٤مضم٦م سمٜم٤م إمم يمؾ ُم٤م صم٤مر ُمـ اجلدل طمقل ُمثؾ هذه اًمتٕمٌػمات ذم 

إذا ٟمحـ وم٘مٝمٜم٤م ـمري٘م٦م اًم٘مرآن اًمتٕمٌػمي٦م؛ ومل ٟمًتٕمر ُمـ شمٚمؽ  ،اًم٘مرآن

ضمٜمٌٞم٦م اًمٖمري٦ٌم اًمتل أومًدت قمٚمٞمٜم٤م يمثػمًا ُمـ سم٤ًمـم٦م اًم٘مرآن اًمٗمٚمًٗم٤مت إ

 وووقطمف .

وحيًـ أن أوٞمػ هٜم٤م أٟمٜمل مل أقمثر قمغم أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م ذم ؿم٠من 

اًمٙمرد واًمٕمرش شمٗمن وحتدد اعمراد مم٤م ورد ُمٜمٝم٤م ذم اًم٘مرآن . وُمـ صمؿ 

 ،1ج ،) ذم فمالل اًم٘مرآن "أوصمر أن ٓ أظمقض ذم ؿم٠مهن٤م سم٠ميمثر ُمـ هذا اًمٌٞم٤من .

 .(291ص 

وؾمّٞمد ىمٓم٥م رمحف اهلل شمٕم٤ممم أدرك ُمـ طم٘م٤مئؼ اًم٘مرآن ُم٤م يٕمّز قمغم 

ممّـ جيّقزون اًمٕمدوان قمغم قمٚمامء اًمٗمتـ قم٘مقل دقم٤مة اعمخ٤مسمر إضمٜمٌّٞم٦م و

وم٘مد أدرك  ،واؾمتخدام اًمٕمٜمػ وشمٗمٙمٞمؽ اعمجتٛمٕم٤متإظمقاهنؿ اعمًٚمٛملم 

ويمٞمػ يٜمٌٖمل  ،وطم٘مٞم٘م٦م طمٞم٤مة اعمًٚمؿ ذم اًم٘مرآن ،اًمنمع  طم٘مٞم٘م٦م ُمٜمٝم٩م

ٌّع سمآداب اًمٕمرب ُمثٚمام أظمذه ومٝمؿ اًم٘مر آن سمٕم٘مؾ قمريب اًمٚم٤ًمن ُمتِم

اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمذيـ ومٝمٛمقا ُمـ آي٤مت صٗم٤مت اهلل وهمػمه٤م 

سمؾ سم٢مقمٓم٤مء  ،ُم٤م جي٥م ومٝمٛمف سمٕمٞمدا قمـ اًمتجًٞمؿ واًمتِمٌٞمف واًمتٕمٓمٞمؾ
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دٓٓت هلذه اًمّمٗم٤مت اًمتل هل ُمـ يمالم اهلل احلؼ وشمٜمزهيف شمٕم٤ممم قمـ 

اعمٗمؽمى  –وهذا ُم٤م سمّح٧م طمٜم٤مضمر أهؾ اًمًٜم٦ّم فم٤مهره٤م اعمًتحٞمؾ ذم طمّ٘مف 

وىمد همدا ؾمّٞمد ىمٓم٥م ؿمٝمٞمدا ًمٞمس وم٘مط  ،ذم ىمقًمف وإصم٤ٌمشمف –قمٚمٞمٝمؿ اًمٞمقم 

سمؾ ويمذًمؽ ًمٗمٝمؿ سمالهمل  "اًمنميٕم٦م ُمٜمٝم٩م طمٞم٤مة  "ًم٘مْمّٞم٦م قم٤مدًم٦م قمٜمقاهن٤م 

ؾمّٞمد ىمٓم٥م إدي٥م اًمذي أدرك سم٠مدسمّٞمتف وظمٚمٗمّٞم٤مشمف  ،رومٞمع ًمٚم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ

ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ُمٜمٝم٩م احلٞم٤مة واًمٗمٝمؿ اًمٚمٖمقي٦م واًمٌالهمّٞم٦م أهارا 

قمجٞم٥م  !!صمؿ يرُمٞمف سمٕمض ُمـ شمٙمّٚمؿ ومٞمف سم٠مّٟمف أدي٥م  ،واخلٓم٤مب وحتٚمٞمٚم٦م

أمل يٜمزل اًم٘مرآن قمغم أُّم٦م رأؾمامهل٤م إدب ؟؟ أمل يٜمزل  ،ؿم٠من ه١مٓء اًم٘مقم

ذم أُّم٦م ؿم٤مقمرة ؟؟ أمل يٜمزل قمغم ىمقم اًمِمٕمر هق ديقاهنؿ ؟؟ ومٙمٞمػ ومٝمٛمقه 

إدب واًمِمٕمر واًمًٚمٞم٘م٦م اًمٚمٖمقي٦م واعمٚمٙم٦م إذن ؟؟ ومٝمٛمقه سمٕم٘مٚمّٞم٦م 

اًمٌالهمّٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ٓ شمٗم٤مرىمٝمؿ ذم ومٝمؿ اخلٓم٤مب وإٟمت٤مضمف وشمقضمٞمف 

  ُم٘م٤مصده .

 دم ؾفؿ إظجاز افبقانؿراءة فؾعؼؾ افبالؽل بغ افؼديؿ واحلديث  -3

 : ( -رمحف اهلل  – افشـؼقطلظذ ضريؼ كؼد )

ًؿ إّول : اؾمتٕم٤مرة / اًم٘مذم سم٤مب آؾمتٕم٤مرة اعمٞمداين رمحف اهلل ىم٤مل 

َٚمُخ } ":  ُمدرك سم٤محلس اًمٔم٤مهر عمدرك سم٤محلس اًمٔم٤مهر ًْ ُُؿ اًمٚمٞمؾ َٟم َوآَي٦ٌم هلَّ

ْٔمٚمُِٛمقنَ  [ .ضم٤مء ذم هذه أي٦م اؾمتٕم٤مرة 37]أي٦م:  {ُِمٜمُْف اًمٜمٝم٤مر وَم٢مَِذا ُهؿ ُمُّ
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َٚمُخ "ومٕمؾ  ًْ ُمـ قمٛمٚمّٞم٦م ؾَمْٚمِخ ضِمْٚمِد اًمذسمٞمح ُمـ احلٞمقان سمٕمد ذسْمِحف،  "َٟم

ٌك سم٤محلّس اًمٔم٤مهر، ًمٚمّدًٓم٦م سمف قمغم قمٛمٚمّٞم٦م إزاًم٦م وقء اًمٜمّٝم٤مر وهق أُْمٌر ُُمْدرَ 

ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم قمـ ُمقاـمـ فمٝمقره قمغم إرض ذم طمريم٤مت وأطمداث 

اًمٔم٤مهر أيْم٤ًم، ومحريم٦م ذه٤مب اًمٜمٝم٤مر  ُمتت٤مسمٕم٤مت، وهذا أُْمٌر ُُمْدَرٌك سم٤محلّس 

قمـ اعمِم٤مرق وفمٝمقر اًمّٚمٞمؾ سم٤مًمتدرج شُمِْمٌف طمريم٦م ؾَمْٚمخ اجلٚمد ؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم 

 "ٞمقان اعمذسمقح، وم٤مؾمتٕمػم هذا هلذا سمٗمٜمّٞم٦ّم دىمٞم٘م٦م ضمّدًا.قمـ احل

ـّ  ،هذا ُم٤م ىم٤مًمف اًمٕماّلُم٦م اعمٞمداين ذم سمٞم٤من جم٤مز هذه أي٦م وًمٙم

أو أّن ُمٜمٝمجف ٓ ،اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم إوقاء مل جيد ُم٤م يٗمّن سمف هذه أي٦م

يًٕمٗمف ذم شمٌٞم٤من إقمج٤مز سمالهم٦م وسمٞم٤من هذه أي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل اضمتٝمد 

 ٗمّنون ذم يمِمػ قمج٤مئ٥م ىمدرة اهلل ذم ظمٓم٤مسمف خلٚم٘مف .اًمٌالهمّٞمقن واعم

اؾمتٕم٤مرة ُمدرك ومٙمري واىمرأ ًمٚمٛمٞمداين رمحف اهلل وهق يتٙمّٚمؿ قمـ 

إَِذآ ُأًْمُ٘مقْا ومِٞمَٝم٤م ؾَمِٛمُٕمقْا هَل٤َم } عمدرك ومٙمري أو وضمداين ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :

ـَ اًمَٖمْٞمِظ ...  شمتٗم٤مصؾ أي: شمٙم٤مد ". {ؿَمِٝمٞم٘م٤ًم َوِهَل شَمُٗمقُر * شَمَٙم٤مُد مَتَٞمَُّز ُِم

ٍر داظمٚمٝم٤م.وم٘مد ضم٤مء ذم  أضمزاؤه٤م ُمـ اًمَٖمْٞمِظ اًّمذي حُيِْدُث طمريم٤مِت شمٗمجُّ

اًّمذي هق َأُْمٌر ُيْدرُك َداظِمَؾ اًمٜمُّٗمقس  "اًمٖمٞمظ"هذا اًمٜمّص اؾمتٕم٤مرُة يمٚمٛم٦ِم 

ـُ أن 
سم٤محلّس اًم٤ٌمـمـ، ًمٚمّدًٓم٦م سمف قمغم أُْمٍر حَيُْدث داظِمَؾ ضَمَٝمٜمََّؿ مم٤ّم ُيْٛمٙمِ

 ،اهد "اًل، وًمٙمٜمّٝمؿ ٓ ُيْدريمقٟمف سم٤محلّس اًمٔم٤مهر.َيَتخٞمََّٚمُف اعمخ٤مـمٌقن ختٞمُّ 
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واٟمٔمر إمم اإلُم٤مم هاج إُّم٦م  ،هٙمذا يٗمٝمٛمٝم٤م اعمٞمداين سمٕم٘مؾ سمالهمل ومذ

شَمَٙم٤مُد مَتَٞمَُّز  }ىمقًمف :  "ومخر اًمديـ اًمرازي ذم شمٗمًػمه هلذه أي٦م ي٘مقل : 

ـَ اًمَٖمْٞمِظ  ويتٕمّمػ همٞمٔم٤ًم وهمْم٥م ومٓم٤مرت  ،ي٘م٤مل : ومالن يتٛمٞمز همٞمٔم٤مً  {ُِم

ؿمٕمٚم٦م ذم إرض وؿمٕمٚم٦م ( ذم اًمًامء إذا وصٗمقه سم٤مإلومراط ومٞمف .  ُمٜمف )

وأىمقل ًمٕمؾ اًم٥ًٌم ذم هذا اعمج٤مز أن اًمٖمْم٥م طم٤مًم٦م حتّمؾ قمٜمد همٚمٞم٤من 

دم اًم٘مٚم٥م واًمدم قمٜمد اًمٖمٚمٞم٤من يّمػم أقمٔمؿ طمجاًم وُم٘مدارًا ومتتٛمدد شمٚمؽ 

ومٙمٚمام يم٤من اًمٖمْم٥م  ،إوقمٞم٦م قمٜمد ازدي٤مد ُم٘م٤مدير اًمرـمقسم٤مت ذم اًمٌدن

ويم٤من متدد إوقمٞم٦م  ،ومٙم٤من آزدي٤مد أيمثر ،أؿمد أؿمد يم٤من اًمٖمٚمٞم٤من

ومجٕمؾ ذيمر هذه اعمالزُم٦م يمٜم٤مي٦م قمـ ؿمدة  ،واٟمِم٘م٤مىمٝم٤م ومتٞمزه٤م أيمثر

ومٙمٞمػ يٛمٙمـ وصٗمٝم٤م  ،وم٢من ىمٞمؾ : اًمٜم٤مر ًمٞم٧ًم ُمـ إطمٞم٤مء ،اًمٖمْم٥م

سم٤مًمٖمٞمظ ىمٚمٜم٤م اجلقاب ُمـ وضمقه أطمده٤م : أن اًمٌٜمٞم٦م قمٜمدٟم٤م ًمٞم٧ًم ذـم٤ًم 

طمٞم٤مة وصم٤مٟمٞمٝم٤م : أٟمف ؿمٌف صقت هلٌٝم٤م ًمٚمحٞم٤مة ومٚمٕمؾ اهلل خيٚمؼ ومٞمٝم٤م وهل ٟم٤مر 

وهقم٦م شم٤ٌمدره٤م سمّمقت اًمٖمْم٤ٌمن وطمريمتف وصم٤مًمثٝم٤م : جيقز أن يٙمقن 

 ،هٙمذا ومٝمؿ اًمرازي ضمالل اًمٚمٖم٦م ذم اًم٘مرآن ،اهد"اعمراد همٞمظ اًمزسم٤مٟمٞم٦م.

وومتح أسمقاب اًمٗمٝمؿ وؾمٚمؽ هب٤م ُم٤ًمًمؽ ىمد ٟمقاوم٘مف قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٕم٘مٞمدة وىمد 

ـّ ومتحف ٕومؼ اًمتدسّمر ذم أي ،ٟمرّده٤م ٦م يٌٕم٨م احلٞم٤مة ذم اًمٜمٔمر واًم٘مراءة وًمٙم

وًمٙمـ  ،اًمراؿمدة اًمقاقمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م سملم اجلامل واحل٘مٞم٘م٦م ًمٚم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ
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ذم إوقاء ي٠مسمك إٓ أن ي٘مقل ًمٜم٤م وسم٠مؾمٚمقب ٓ يرى ذم أي٦م  اًمِمٜم٘مٞمٓمل

وٓ يرى ؿمٞمئ٤م ُمـ ضمالل اًمٌٞم٤من اًمٚمٖمقي  ،ؾمقى يمٚمامت ذم اًمٕم٘مٞمدة

ِمٞمخ رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٜم٤م ىم٤مل اًم "ًمٞم٘مقل : ،واًمٗمٕمؾ اًمٌالهمل اًمرومٞمع

 ،وقمٚمٞمف ذم إُمالئف ذم هذه أي٦م : إصم٤ٌمت أن ًمٚمٜم٤مر طم٤ًًم وإدرايم٤ًم وإرادة

يمام ىم٤مل  ،واًم٘مرآن أصم٧ٌم ًمٚمٜم٤مر أهن٤م شمٖمت٤مظ وشمٌٍم وشمتٙمٚمؿ وشمٓمٚم٥م اعمزيد

ـَ اًمَٖمْٞمظ  }هٜم٤م :  هٙمذا شم٤ٌمع ىمْم٤مي٤م اًمٌالهم٦م  ،اهد". {شَمَٙم٤مُد مَتَٞمَُّز ُِم

وٓ يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م إٓ ُمـ سم٤مب  ،ن اًمٙمريؿواإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين ذم اًم٘مرآ

وًمٙمـ  ،ٟمٕمؿ ٟمحـ ٟمٕمت٘مد ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمّؿ أهّن٤م يمام وصٗمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ،آقمت٘م٤مد

إهّن٤م ـمري٘م٦م رومٞمٕم٦م  ،هذا ٓ يٛمٜمع ُمـ شمٌٞم٤من اعمًٚمؽ اًمذي اخّتذ ًمٌٞم٤من ذًمؽ

ّٕن  ،وقم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٌالهم٦م قمؼّم هب٤م اًم٘مرآن قمـ هذه احل٘مٞم٘م٦م اًمتل ٟمٕمت٘مده٤م

أًمٞمس اًمِمٕمر جم٤مزا ؟ أًمٞم٧ًم طمٞم٤مة اًمٕمرب  ،أُّم٦م ؿم٤مقمرة اًم٘مرآن ٟمزل قمغم

شمٜم٘مال واضمتٞم٤مزا دائام ًمموم٤مق ذم إرض وذم ومٜمقن اًم٘مقل اًمٚمٖمقي؟ هٙمذا 

ٟمزل اًم٘مرآن إّٟمف جم٤مز سملم قم٤ممل إرض وقم٤ممل اعمٚمٙمقت إقمغم عمـ اقمتؼم 

  وشمدسّمر .

ًمّم٤مًمح ُمـ شم٤ٌمع ىمْم٤مي٤م اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ؟ هؾ هٜم٤مك 

حت٤مول إهالك اًمٗمٝمؿ اًمٌالهمل ًمٚم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ؟ ُمـ ي٘مػ ظمٚمٗمٝم٤م ؟ أي٤مد 

 وُم٤م هل اًمٕم٘م٤مئد اًمتل شمًػّمه٤م ؟ 
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إّن ُمـ قم٤مذ يمت٤مسم٤مت اًمٗمٓم٤مطمؾ ُمـ قمٚمامء اًمٌالهم٦م ويم٤مٟم٧م زاده        

يٖم٤مر قمغم هذه اًمٌالهم٦م ويٖم٤مر قمغم اًمٕم٘مؾ اًمٌالهمل اًمذي ىمّدم  ،ًمٞمؾ هن٤مر

ًمٜمجد اًمٞمقم أٟمٗمًٜم٤م  ،اًمٙمريؿأروع اًمتح٤مًمٞمؾ اخلٓم٤مسمّٞم٦م ًمٌٞم٤من هذا اًمٙمت٤مب 

اجلقارب واخلػ  ذم زُمـ قمٚمامء يتٙمّٚمٛمقن قمـ ،تّٚم٦مذم زُمـ اًم٘مدس اعمح

وٓ يٜمًٌقن سمٌٜم٧م ؿمٗم٦م ُمـ أضمؾ ىمْمّٞم٦م اًم٘مدس، عم٤مذا ؟ ّٕن اًمٕم٘مؾ 

شمتٕمّرض أو شمٕمّرو٧م  –وهل وؾمٞمٚم٦م ومٝمؿ اًم٘مرآن  –ّٕن اًمٌالهم٦م  ،ُمٕمّٓمؾ

وهٙمذا اٟمٗمرد اًمٕم٘مؾ  –اعمج٤مز واًمت٠مويؾ  –حلٛمٚم٦م شمِمقيف وشمٕمٓمٞمؾ ًٔمّٞم٤مهت٤م 

 –طم٤مؿم٤م اسمـ طمزم وفم٤مهري٦م اًمزُمـ اًمذهٌل  –اًمّم٤مُم٧م اًمّٔم٤مهري 

وسمالهم٦م  ،وهمدت أُم٤مُمٜم٤م سمالهم٦م ٟم٘مؾ اًمٜمّمقص ،سم٘مٜمقات اًمرأي اعمزقمقم

 شم٘مديس اًمٔم٤مهر .

 ،يم٤من اًمّمقومّٞم٦م وُم٤ميزال سمٕمْمٝمؿ ي٘مّدؾمقن ىمٌقر أوًمٞم٤مء ص٤محللم

 ،وهؿوم٠مٟمٙمر قمٚمٞمٝمؿ ىمقم واؿمتّدوا قمٚمٞمٝمؿ ويمّٗمر ،ويتقؾّمٚمقن قمٜمده٤م

ُمٜم٤مه٩م "وي٘مّدؾمقن  "أىمقال اًمٌنم  "واًمٞمقم ٟمجد ىمقُم٤م ي٘مّدؾمقن إىمقال 

وم٢مّن  ،إذا يم٤من اًمّمقذم اًم٘مٌقري ىمد قمّٓمؾ قم٘مٚمف أُم٤مم وزم ص٤مًمح ،"اًمّدول 

شمدسّمروا "ه١مٓء ىمد قمّٓمٚمقا قم٘مقهلؿ أُم٤مم ٟمّمقص ي٘مقل هلؿ ىم٤مئٚمٝم٤م :

 . "وشمٗمّٙمروا "
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٦م ُمثؾ اعمج٤مز إمم ىمد يٌدو إُمر ُم٤ٌمًمٖم٤م ومٞمف قمٜمدُم٤م أٟم٘مؾ ُم٠ًمًم٦م سمالهمٞمّ 

وًمٙمـ اًمٜمّٔمرة اًمٕمٛمٞم٘م٦م شمقطمل زم  ،ىمْم٤مي٤م اًمٗمٙمر واًمًٞم٤مؾم٦م وشمٗمًػم اًم٘مرآن

إّن اًمٕم٘مقل اًمتل طمّررت سمالد اًمِم٤مم واًمٕمراق وومتح٧م ُمٍم  ،سمذًمؽ

أطمًٜم٧م ومٝمؿ اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واحلدي٨م اًمنميػ  ،واعمٖمرب وإٟمدًمس

٧م طمْم٤مرة ٓ ٟمزال ومٌٜم وؾم٤مرت قمغم ذيٕم٦م قمٔمٞمٛم٦م ،اعمٓمّٝمرةواًمًٜم٦ّم 

إّن اًمًٞمقف اًمتل طمّررت اًم٘مدس زُمـ صالح  ،ٕمٞمش قمغم وىمٕمٝم٤م اًمٞمقمٟم

مل شمٙمـ ًمتٗمٕمؾ ذًمؽ ًمقٓ حترير قم٘مقل اًمرضم٤مل اًمذيـ  ،اًمديـ إّيقيب

قمغم  ،يٛمًٙمقهن٤م وم٘مد وضمد ُمـ يٗمٝمؿ اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م

اًمقضمف اًمٌٚمٞمغ اًمذي يم٤من قمٚمٞمف اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وصح٤مسمتف 

ّٗمذه٤م هل وإّن اعمًتٕمٛمر اًمٖمريب يم٤مٟم٧م أّول ظمّٓم٦م ٟم ،ٝمؿروقان اهلل قمٚمٞم

ومتّؿ  ،، وحتٓمٞمؿ اًمٚم٤ًمن اًمٕمريب وؾمٚمخ أسمٜم٤مئف قمٜمفختري٥م اعمٚمٙم٤مت اًمٚمٖمقّي٦م

إّٟمف  ،وٟمحـ اًمٞمقم ُمع اجلزء اًمث٤مين ُمـ اخلّٓم٦م ،ًمف ضمزء همػم ىمٚمٞمؾ ُمـ ذًمؽ

 ،ختري٥م أًمٞم٤مت اًمٌالهمّٞم٦م اًمتل شم٘مػ وراء شمٌٞم٤من إقمج٤مز اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

 غم اًمقضمف اًمذي يْمٛمـ هنْم٦م هذه إُّم٦م.وومٝمٛمف قم

وومٚمًٗم٤مت وٟمٔمرّي٤مت طملم ٟمزل ُمت٘مّدُم٦م مل يٙمـ قمٜمد اًمٕمرب قمٚمقم 

وًمٙمـ يم٤من قمٜمدهؿ  ،اًم٘مرآن قمغم ٟمٌّٞمٜم٤م اًمرؾمقل حمّٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ

 ،ُمٚمٙم٦م سمالهمّٞم٦م وآًمٞم٤مت سمٞم٤مٟمّٞم٦م ُمّٙمٜمتٝمؿ ُمـ ومٝمؿ اخلٓم٤مب اًم٘مرآين اجلٚمٞمؾ
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واٟمٔمروا إمم اًمٗمٝمؿ اًمٌالهمل ذم  ،٤مملومخرضمقا ُمـ ؿمٌف اجلزيرة وومتحقا اًمٕم

سومٝم٤م قمـ  ،ٝمٛم٧م ومٝمام سمالهمّٞم٤مومُ  ،إهّن٤م ُمٗمردة ىمرآٟمّٞم٦م حمْم٦م "ومتح  "يمٚمٛم٦م 

ٓمق واًم٘متؾ وآىمتت٤مل ،ُمٕمٜمك اًمٖمزو وقمـ ُمٕمٜمك احلرب ًّ  ،وقمـ ُمٕمٜمك اًم

ودومٕمٝم٤م إمم حترير ؿمٕمقب اًمٕم٤ممل ُمـ همٓمرؾم٦م طمّٙم٤مُمف وومٚمًٗم٤مشمف اًم٤ٌمًمٞم٦م 

ويم٠مّن  ،إليامن واًمت٘مقى واإلطم٤ًمنًمٞمٌٜمل طمْم٤مرة اإلؾمالم قمغم ذيٕم٦م ا

ودور اعمًٚمٛملم هق ومتح هذه إسمقاب  ،اًمِّمٕمقب ذم ؾمجقن ُمٖمٚم٘م٦م

وومتح إهمالق وإىمٗم٤مل وحترير اًمٜمٗمس اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م ُمـ ؾمٓمقة اهلقى 

 ،وضمؾ ومال قمٌقدّي٦م وٓ ظمْمقع إٓ ًمٚمخ٤مًمؼ قمزّ  ،وؾمٓمقة أظمر قمٚمٞمٝم٤م

قمٚمٞمف اعمًٞمحّٞم٦م اًمٕم٘مؾ اًمذي يم٤من ذم ذًمؽ احللم شمٖمٚمؼ  ،إّٟمف ومتح ًمٚمٕم٘مؾ

وأيم٤مذي٥م اًمٞمٝمقد وخمرىم٤مت  ،واًمٞمٝمقدّي٦م ذم ؾمجقن أىمقال اًم٘م٤ًموؾم٦م

ومٗمٝمؿ اعمًٚمٛمقن  ،يم٤من اًمٕم٘مؾ ؾمجٞمٜم٤م ،اعمجقس وظمراوم٤مهتؿ وزٟمدىمتٝمؿ

، ُم٤ًمًمؽ اًمٕم٘مقل ٟمحق اهلدى واًمّرؿم٤مدوم٠مظمذوا يٗمتحقن  ،يمٚمٛم٦م اًمٗمتح

ف ًمٞمٙمقن اًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين أُم٤مم يمالم رسّمف وظم٤مًم٘مف قمّز وضمؾ وأُم٤مم ؾمٜم٦ّم ٟمٌٞمّ 

وًم٘مد شمٕمّددت آراء اًمٗم٘مٝم٤مء واعمٗمّنيـ  ،اعمّمٓمٗمك صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ

ويمٜم٧م دوُم٤م أشم٤ًمءل : عم٤مذا مل  ،وآراء آقمت٘م٤مدات اًمتل حيتْمٜمٝم٤م اإلؾمالم

يٕمدم أصح٤مب اًمٗمرق اإلؾمالُمّٞم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا يت٠مّوًمقن آي اًم٘مرآن 

ويقضّمٝمقهن٤م وضمٝم٤مت ُمـ اًمٗمٝمؿ ىمد ٓ شمتٓم٤مسمؼ ُمع اًمرؤي٦م اًمتل يتٌٜم٤ّمه٤م 
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احلّٙم٤مم ؟ عم٤مذا ُمثال مل ُيٕمدم اًمّزخمنمي ؟ وعم٤مذا مل يٓم٤مًم٥م اًمٗم٘مٝم٤مء زُمـ 

.. عم٤مذا مل ي٘مؿ هٜم٤مك هرج قمٔمٞمؿ عم٤ّم ؟  1اعمحٜم٦م اًم٘مِمػمّي٦م سم٢مقمدام ظمّمقُمٝمؿ

٤ٌّمس ريض اهلل قمٜمف ُمع ىمقل قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم ريض اهلل  اظمتٚمػ اسمـ قم

ُم٤ًمئؾ قم٘مدّي٦م  قمٜمٝم٤م ذم رؤي٦م اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ًمرسّمف ؟؟ إهّن٤م

ـّ اًمٕم٘مؾ يم٤من ىمد اٟمٗمتح إّٟمف اًمٗمتح اإلؾمالُمل ُمثٚمام ومٝمٛمف ومٓم٤مطمٚم٦م  ،.. وًمٙم

ـ ُمـ اًمٗمتح قم٘مٚمّٞم٤م وإضمرائّٞم٤م طمتك ٟمتٛمٙمّ ومٝمؾ ُمـ قمقدة ًمزُمـ  ،اإلؾمالم

     ومتح ُم٤م اهمتّم٥م ُمٜم٤ّم ... ًمٞم٧م ؿمٕمري ..

وًمق اؾمت٘مَم اًم٤ٌمطم٨م يمت٥م اًمتٗمًػم واًمٌالهم٦م وقمٚمقم اًمٕمرسمّٞم٦م ؾمٞمجد 

ٛملم ومجٝمقر قمٚمامئٝمؿ قمغم وىمقع اعمج٤مز ذم اًمٚمٖم٦م واًم٘مرآن هم٤مًم٥م أُّم٦م اعمًٚم

ّٕٟمف سم٤مب ُمـ أسمقاب ومتح  ،ُمع ُمالطمٔم٦م اعمْٗمرط ومٞمف واعم٘متّمد ،اًمٙمريؿ

وٓ ٟمجد ُمـ اعمٜمٙمريـ ؾمقى اًمٕم٘مقل قمغم اًمٗمٝمؿ اعمتٕمّدد ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ 

قمٚمامء يٕمّدون قمغم أص٤مسمع اًمٞمد ) آؾمٗمرايٞمٜمل/ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م / اسمـ اًم٘مٞمؿ 

أطمؽمم وضمٝمتٝمؿ  ،/ اًمِمٜم٘مٞمٓمل رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤مممد اًمٔم٤مهرياجلقزي٦م/ داو

( أُّم٤م قمٚمامء وأىمّدر أّن ٟمقاي٤مهؿ يم٤مٟم٧م خلدُم٦م اإلؾمالم ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمرهؿ 

يٜمٙمروٟمف صمؿ إذا ووٕمقا يمت٤ٌم  ،ومح٤مهلؿ قمجٞم٥م ،اًمٞمقم ممّـ يٜمٙمرون اعمج٤مز

                                                           
ينظر في المحنة القشيريّة ما كتبو األستاذ : عبد المتعال الصعيدي في كتابو " القضايا الكبرى في  1

ة مع غيابو عن الشبكة الكترونيا، فقد فّصل فيو القضايا اإلسالم" وىو كتاب نادر لم يطبع لمّرة ثاني
 الكبرى التي مّست المسلمين وأتى عليها بالتحليل والّنقد والبيان.
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أدرضمقا آؾمتٕم٤مرة واعمج٤مز اًمٕم٘مكم واعمرؾمؾ  ،ُمٞمّنة ذم اًمٌالهم٦م ًمٓمٚمٌتٝمؿ

ذه إسمقاب سمِمقاهد ىمرآٟمٞم٦م قمغم ـمريؼ اًمًّٙم٤ميمل وُمدرؾم٦م وذطمقا ه

وهذا قمجز فم٤مهر ُمٜمٝمؿ قمـ دومع ؾمٚمٓم٤من اعمج٤مز ذم اًمٕم٤ٌمرة  ،اًم٘مزويٜمل

 اًمٚمٖمقي٦م ويمذًمؽ إؾمٚمقب اًم٘مرآين اعمٕمجز سمٌٞم٤مٟمف.

يٌتٖمل سمٓمري٘م٦م ُمري٦ٌم  ،ُمـ يريد إىمّم٤مء اعمج٤مز ُمـ ومٝمؿ اعمًٚمؿ ًمٚم٘مرآن

وهذا شمٕمٓمٞمؾ  ،٤م احلٜمٞمػأن ييب آًمٞم٤مت آضمتٝم٤مد واًمتٗمًػم ذم ديٜمٜم

 ًمٚمٗمٝمؿ وشمٕمٓمٞمؾ ًٔم٦م اًمٌالهم٦م اًمتل متّٙمـ ُمـ ومٝمؿ اخلٓم٤مب واًمٕم٤ممل .

ٚمػ اًمّّم٤مًمح جي٤مدًمقن اعمٕمّٓمٚم٦م ذم اًمّمٗم٤مت ًّ وه٤م ٟمحـ اًمٞمقم  ،يم٤من اًم

ٚمػ  ًّ  ،وذم سمالهم٦م اًم٘مرآنٟمج٤مدل ُمٕمّٓمٚم٦م اعمج٤مز ذم اًمٌالهم٦م قمغم ـمريؼ اًم

قم٘مقل ه١مٓء  وأٟم٤م أشم٤ًمءل : هؾ يم٤مٟم٧م ،واعمج٤مز ؿمٓمر احلًـ واًمٌٞم٤من

اًمٕمٚمامء اًمٙم٤ٌمر ممّـ درؾمقا اعمج٤مز هؾ يم٤مٟم٧م قم٘مقهلؿ ؾم٘مٞمٛم٦م ؟ هؾ يم٤مٟمقا 

قمغم والل ؟ هؾ دقم٤مة رضب اعمج٤مز اًمٞمقم أيمثر ومٝمام وىمرسم٤م ُمـ اًمٚمٖم٦م 

واًم٘مرآن؟ قمٚمامء اًمٞمقم ٓ يٕمرومقن ُمٕمٜمك اًمٕمٞمش ذم فمؾ اًمنميٕم٦م ذم 

قم٤ممل ومٙمٞمػ ي٠ميت  ،ظمالوم٦م وإُم٤مُم٦م يمؼمى طم٘مٞم٘مٞم٦م مل شمٜمّّمٌٝم٤م أي٤مد همرسمّٞم٦م

الم واإلُم٤مم اًمٖمّزازم واسمـ قمريب  ًّ اًمٞمقم ًمٞمًّٗمف آراء اًمٕمز سمـ قمٌد اًم

    وهمػمهؿ ؟؟؟ قمجٞم٥م طم٤مًمٜم٤م اًمٞمقم وٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م وصالح إُمقر . 
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صقاظؼ ابـ ابـ تقؿقة و رد ظبد افعظقؿ ادطعـل رمحف اهلل ظذ -4

 افؼّقؿ:

قم٘مؾ متّٙمـ  ،يمٜم٧م وٓ أزال أشمٕمّج٥م ُمـ قم٘مؾ اسمـ اًم٘مّٞمؿ رمحف اهلل    

هق اًمٕم٘مؾ اًمذي يِمٝمد ًمف  ،ُمـ ومتح ُمٖمٚمؼ اعمٜم٤مزل ًمٚمٝمروي ذم اعمدارج

ي٘مع ذم ذاك ٟمٗمل  ،اعمٜم٘مٓمع اًمٜمٔمػم ذم إقمالم اعمقىّمٕملم سم٤مإلسمداعاًمٗم٘مٝم٤مء 

وًمٞمس ًمٜم٤م إٓ أن ٟمٌح٨م قمـ خمٓمقـم٤مت  ،سمؾ ويًّٛمٞمف ـم٤مهمقشم٤م ،اعمج٤مز

٧ٌّم ذم طم٘مٞم٘م٦م ٟم٦ًٌم هذا اًمٙمت٤مب اعمتٜم٤مىمض ُمع  اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م ًمٜمتث

ذم زُمـ همدت ومٞمف خمٓمقـم٤مت  ،إلُم٤مم ضمٚمٞمؾ يم٤مسمـ اًم٘مّٞمؿ رمحف اهللٟمٗمًف 

وُم٤مداُم٧م  ،اًمؽماث اًمٕمريب ذم ُمقاوع همرسمّٞم٦م يّمٕم٥م آـمالع قمٚمٞمٝم٤م

 ،إصقل خمتٗمٞم٦م ومٚمٞمس ًمٜم٤م إٓ أن ٟمِمّؽ ذم ٟم٦ًٌم اًمٙمت٤مب إمم اسمـ اًم٘مّٞمؿ

سمؾ  ،وأؾمٚمقب اًمّرضمؾ ذم هذا اًمٙمت٤مب يٖم٤مير أؾمٚمقسمف ذم همػمه ُمـ اًمٙمت٥م

  1سيح آرائف ذم يمتٌف اًم٤ًمسم٘م٦م يٕم٤مرض رأيف اًمِم٤مذ ذم اًمّمقاقمؼإّن 

ومٞم٘مقل  ،يث٧ٌم اعمج٤مز "اًم٘مرآن  يامناًمتٌٞم٤من ذم أ "واسمـ اًم٘مّٞمؿ ذم يمت٤مسمف 

واًمداومؼ ىمٞمؾ إّٟمف ": (6)اًمٓم٤مرق:{ظمٚمؼ ُمـ ُم٤مء داومؼ}ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م 

                                                           
نفي المجاز ال يزال رأيا شاّذا نافرا منّفرا لم يصدر قبل ابن تيمية سوى من االسفرائيني ولم يترك   1

عده صدر من ابن تيمية و ابن القّيم فيما يّدعى عليو كتابا أو تصنيفا يعّرفنا حقيقة ما ذىب إليو، وب
وداود الظاىري وابنو منعاه في القرآن، فهؤالء في األصل أربعة نفر يتسّلط بهم دعاة المنع في وجو 

 بحر خضم من السادة العلماء بين سّنة وشيعة مثبتين للمجاز ....
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وىمٞمؾ هق قمغم  ،وقمٞمِم٦م راوٞم٦م ،يم٘مقهلؿ : ّه يم٤مشمؿ ،وم٤مقمؾ سمٛمٕمٜمك ُمٗمٕمقل

  1"أي ذي دومؼ اًمٜم٥ًم

 {قمٞمِم٦م راوٞم٦م}ويث٧ٌم يمذًمؽ اًمت٠مويؾ اعمج٤مزي ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم 

أُّم٤م اًمٕمٞمِم٦م اًمراوٞم٦م وم٤مًمقصػ هب٤م أطمًـ ُمـ اًمقصػ "ومٞم٘مقل :

ٌّف ذًمؽ سمرو٤مه٤م هبؿ يمام روقا هب٤م ،ٕهّن٤م اًمالئ٘م٦م هبؿ ،سم٤معمروّٞم٦م  ،ومِم

وهذا أسمٚمغ ُمـ جمّرد يمقهن٤م ُمروّٞم٦م وم٘مط  ،يم٠مهّنؿ روٞم٧م هبؿ وروقا هب٤م

 . 2"ف ومت٠مُّمٚم

رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُمقاوع اًمتحٚمٞمؾ اعمج٤مزي ٓسمـ  3وىمد رصد اعمٓمٕمٜمل

اًم٘مّٞمؿ وشمٌلّم ُمـ ظمالل ُم٤م ذيمره قمٜمف أّٟمف يٌٜمل حتٚمٞمالشمف قمغم اعمج٤مز اًمٕم٘مكم 

 واعمرؾمؾ وآؾمتٕم٤مرات.

م( رمحف اهلل قمٛمال 2118وىمد أٟمجز إؾمت٤مذ اًمّديمتقر اعمٓمٕمٜمل ) شمد 

اعمج٤مز ذم اًمٚمٖم٦م "قمٜمقاٟمف  ،فقمٔمٞمام ذم ؾمٌٞمؾ يمت٤مب اهلل وًمٖمتف وسمالهمت

اؾمت٘مَم ومٞمف أصؾ اعمج٤مز  ،"واًم٘مرآن اًمٙمريؿ سملم اإلضم٤مزة واعمٜمع

ورضورشمف ووىمققمف ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب واًم٘مرآن اًمٙمريؿ وومحص ومٞمف قمـ 

                                                           

 (  161بطاطي، دار عالم الفوائد، ص : ) التبيان في أيمان القرآن، تحقيق عبد اهلل بن سالم ال 1
 .161المصدر نفسو، ص :  2
، 3مصر، ط –ينظر : المطعني عبد العظيم، المجاز عند ابن تيمية وتالميذه، مكتبة وىبة، القاىرة  3

 م 2014
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ُمرورا سم٤مًمِم٤مومٕمل واإلُم٤مم أمحد وؾمٞمٌقيف  ،آراء اًمٕمٚمامء ُمـ قمٝمد اًمًٚمػ

٤مز ٓ حيٍمه قمّد ُمـ ضمّقز وىمقع اعمجُم١ميّمدا أّن  ،واًمٗمّراء وصمٕمٚم٥م واعمؼّمد

وم٘مد أمجٕمقا قمغم ذًمؽ وىمد  ،وٓ يٛمٙمـ رصد يم٤موّم٦م آرائٝمؿ ذم دمقيزه

 ارشم٠ميٜم٤م ووع ضمدول يٚمّخص اعمجّقزيـ واٟمتامءاهتؿ : 

افؾغقيقن 

 وافـحاة

إدباء 

 وافـؼاد

اإلظجازيقن 

 وافبالؽققن

ادػرسون 

 وادحّدثقن

إصقفققن 

 وافػؼفاء

 ؾمٞمٌقيف

 أسمققمٌٞمدة

 اسمـ ىمتٞم٦ٌم

أسمق اًمٕم٤ٌمس 

 اعمؼمد

 اسمـ ضمٜمّل

أمحد سمـ 

 وم٤مرس

أسمق اًمٌ٘م٤مء 

 اًمٕمٙمؼمي

أسمق زيد 

 اًم٘مرر

 اجل٤مطمظ

 اسمـ اعمٕمتز

اًم٘م٤ميض 

 اجلرضم٤مين

 أُمدي

اًمنميػ 

 اًمريض

 اسمـ إصمػم

 اًمرُم٤مين

 اًمٕمًٙمري

اسمـ ؾمٜم٤من 

 اخلٗم٤مضمل

 اجلرضم٤مين

 اًمًٙم٤ميمل

 اًم٘مزويٜمل

 اًمتٗمت٤مزاين

اًمنميػ 

 اجلرضم٤مين

 اًمّٓمؼمي

 اسمـ قمٓمّٞم٦م

 اًمزخمنمي

 اسمـ ىمتٞم٦ٌم

 قركاسمـ وم

اًمنميػ 

 اًمريض

اسمـ طمزم 

 اًمٔم٤مهري

 اًمٖمزازم

 أُمدي

 اًمٌٞمْم٤موي

 إؾمٜمقي

 اسمـ احل٤مضم٥م

 قمْمد اعمٚم٦م

اسمـ اًمٜمج٤مر 

 احلٜمٌكم
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أُّم٤م اًمذيـ ُمٜمٕمقا وىمقع اعمج٤مز ذم اًمٚمٖم٦م أو اًم٘مرآن ومٞم٘مقل قمٜمٝمؿ 

ُم٤م ٟمٕمق اعمج٤مز ىمٌؾ اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىمّٚم٦م "إؾمت٤مذ قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اعمٓمٕمٜمل :

أو ذم اًم٘مرآن  ،اعمٜمع قم٤مُّم٤م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م يمّٚمٝم٤م ؾمقاء يم٤من ،ٓ شمٙم٤مد شمذيمر

 .1"اًمٙمريؿ ظم٤مص٦م 

إّٟمٜمل  "وىمد اقمتذر اعمٓمٕمٜمل ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمٜمٕمف ًمٚمٛمج٤مز ىم٤مئال :      

ُم٘متٜمع مت٤مم آىمتٜم٤مع سم٠مّن ُمٕمت٘مد اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يم٤من هق إضم٤مزة اعمج٤مز ٓ 

ٔمٞمؿ سمقضمف ُمٜمٕمف : إضم٤مزشمف ذم اًمٚمٖم٦م سمقضمف قم٤مم وإضم٤مزشمف ذم اًم٘مرآن اًمٕم

ومتٚمؽ ومٙمرة ـم٤مرئ٦م ومٞمام أرى محٚمتف فمروف أُّم٤م ُمذه٥م اعمٜمع  ،ظم٤مص

وقمٚمٛمف اًمقاؾمع قمـ أصقل  ،شمٕمّرض هل٤م اإلُم٤مم وهق يٜم٤مومح سم٘مٚمٛمف اجلريء

 2"آقمت٘م٤مد وقمـ يمالم اهلل وأؾمامئف وصٗم٤مشمف 

ومٝمق يرى أّن دوم٤مع اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمـ قم٘مٞمدشمف ذم وضمف شم٠مويالت       

وىمد يم٤من ُمذهٌف ذم  ،٤م دومٕمف إمم ُمٜمع اعمج٤مزاًم٤ٌمـمٜمّٞم٦م وهمالة اًمّمقومّٞم٦م هق ُم

إصؾ واحلؼ إصم٤ٌمت اعمج٤مز وًمف دٓئؾ يٕمروٝم٤م ذم يمت٤مسمف وٛمـ اجلزء 

 اًمث٤مين ومٚمػماضمٕمٝم٤م ُمـ يروم ُمٕمروم٦م احل٘مٞم٘م٦م .

                                                           

 .05، ص : 2عبد العظيم المطعني، المجاز في اللغة والقرآن الكريم، ج 1
 .227، ص : 2المرجع نفسو : ج 2
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ومّمؾ ووٕمف  "اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يقاضمف اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م"      

ٛمقاىمػ اعمٓمٕمٜمل قمٜمقاٟم٤م ًمٗمّمؾ واضمف ومٞمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم إٟمٙم٤مره ًمٚمٛمج٤مز سم

ومٞم٘مقل ُمثال  ،يٍّمح ومٞمٝم٤م سم٤مًمت٠مويؾ اعمج٤مزي اًمذي أٟمٙمره قمـ أظمريـ

أم حيًٌقن أّٟم٤م }ذم شم٠مويؾ اًمًٛمع واًمٌٍم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

وم٢مّٟمف يراد ُمـ رؤيتف وؾمٛمٕمف إصم٤ٌمت  "( :81)اًمزظمرف {ٓ ٟمًٛمع ّههؿ

 ومٞمثٞم٥م قمغم احلًٜم٤مت، ،وأّٟمف يٕمٚمؿ هؾ ذًمؽ ظمػم أم ذ ،قمٚمٛمف سمذًمؽ

 (.232 ،5ج ،) جمٛمقع اًمٗمت٤موى "ويٕم٤مىم٥م قمغم اًمًٞمئ٤مت

 وىمد ظمٚمص اعمٓمٕمٜمل إمم ٟمتٞمج٦م ُمٗم٤مده٤م أّن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ًمف ُمذه٤ٌمن :       

ُمذه٥م ضمدزم ٟمٔمري : يٛمثّؾ رومْمف ًمٚمٛمج٤مز ٟمٔمري٤م سم٥ًٌم اؾمتٕم٤مر 

ويمذًمؽ ذم ُم٠ًمًم٦م صٗم٤مت احلرب سمٞمٜمف وسملم اجلٛمٝمقر ذم ُم٠ًمًم٦م اإليامن 

ُمٜمع وضمقد آراء خم٤مًمٗم٦م ًمف يمؾ مّهٝم٤م شمٜمزيف اهلل اهلل شمٕم٤ممم وم٘مد أظمذه٤م سمحّدة و

 شمٕم٤ممم.

ُمذه٥م ؾمٚمقيمل قمٛمكم : يٛمّثؾ دمقيز اعمج٤مز واإلىمرار سمف قمٛمٚمٞم٤م ذم 

إذ يمثػما ُم٤م ٟمجده يرضمع إمم  ،حتٚمٞمالشمف وشمٗمًػماشمف ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ

اًمت٠مويالت اعمج٤مزي٦م ويٌدع ذم خترجيٝم٤م سمٕم٘مؾ سمالهمل ًمقٓ شمالقم٥م ومٙمرة 

 ٤من ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؿم٠من آظمر.إسم٘م٤مء اًمٚمٗمظ قمغم فم٤مهره ًمٙم
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أُّم٤م اسمـ اًم٘مّٞمؿ اًمذي اقمتؼم اعمج٤مز ـم٤مهمقشم٤م إذا صّح٧م ٟم٦ًٌم اًمٙمت٤مب     

جيد اسمـ اًم٘مّٞمؿ يث٧ٌم اعمج٤مز  "اًمٗمقائد اعمِمقق"وم٤مًمٜم٤ّمفمر إمم يمت٤مسمف  ،إًمٞمف

اًمٗمقائد "وُمٝمام ىمٞمؾ قمـ  ،ويًتخدم آًمٞم٤مشمف ذم شمٌٞم٤من يمالم اهلل شمٕم٤ممم

مجٞمع اًم٘مدُم٤مء ومل يٜمٙمره قمٚمٞمف  ومٞمٌ٘مك ًمّمٞم٘م٤م سم٤مسمـ اًم٘مّٞمؿ قمٜمد "اعمِمقق

وىمد اهتؿ اعمٓمٕمٜمل  ،وهذا يٕم٤مرض ُم٤م ٟمجده ذم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م ،أطمد

سم٤مًمرد قمغم يمؾ إوضمف ) مخًلم وضمٝم٤م ( اًمتل اقمؽمض هب٤م اسمـ اًم٘مّٞمؿ قمغم 

ويٜم٘مؾ يمذًمؽ قمـ اسمـ اًم٘مّٞمؿ  ،وسملّم هت٤مومتٝم٤م اعمٓمٕمٜمل وضمٝم٤م وضمٝم٤م ،اعمج٤مز

إذا ىمٚم٧م ًمؽ قمٜمدي يد اهلل ":طملم ي٘مقل ىمقًمف سم٤معمج٤مز ذم طمّر يمالُمف 

جي٤مزيؽ هب٤م شم٤ٌمدر ُمـ هذا اًمٜمٕمٛم٦م واإلطم٤ًمن وعم٤ّم يم٤من أصٚمف اإلقمٓم٤مء 

ًمٙمٜمّف ًمألؾمػ يٕمقد ويًّقي سملم اًمٞمد  "وهق سم٤مًمٞمد قمؼّم قمٜمف هب٤م ٕهّن٤م آًمتف

هذا اًمثقب ظمٓمتف ًمؽ  "ذم اًمؽميمٞم٥م اًم٤ًمسمؼ وسملم اًمؽميمٞم٥م اًم٘م٤مئؾ 

ويٕمّٚمؼ اعمٓمٕمٜمل قمغم  ،ت٤منوي٘مقل قمٜمٝم٤م سم٠مهّنام طم٘مٞم٘مت٤من ُمت٤ًموي ،"سمٞمدي

ػ  "ُم٘م٤مًمتف هذه : ًّ إمم هذا احلّد محٚمف اًمّتٕمّّم٥م قمغم اعمٖم٤مًمٓم٦م واًمتّٕم

 .  1"واحلؼ أطمؼ أن يّتٌع وًمق يم٤من ُمّرا

                                                           

 .262، ص : 2لمطعني، المجاز في اللغة والقرآن الكريم، جا 1
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 ،وشمقمّم اعمٓمٕمٜمل ٟم٘مد يمؾ اطمتج٤مضم٤مت اسمـ اًم٘مّٞمؿ ذم ُمٜمع اعمج٤مز        

وهذا ُم٤م زادين  ،سمؾ ويمِمػ شمٜم٤مىمض اسمـ اًم٘مٞمّؿ ذم ُم٘م٤مًمتف ،وسملّم قمٞمقهب٤م

 واهلل أقمٚمؿ . ،ىمؽماسم٤م ُمـ اًمٗمٙمرة اًمتل شمٜمٗمل ٟم٦ًٌم اًمّمقاقمؼ ٓسمـ اًم٘مّٞمؿا
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 خامتة :   

إّن ما ُيده افؼارئ دم هذا افؽتاب هق َمؿقع شـقات مضت ـتب 

 ،ورّبام ؾقف تطّقر حاصؾ دم إؾؽار افقاردة ؾقف ،ظذ ؾسات خمتؾػة

هلل ظذ وأن أظرض ما وّؾؼـل ا ،آثرت مجعفا وتـسقؼفا دشارـة ؽري

ؾام واؾؼ احلؼ أخذوه وما رأوه َماكبا فف رّدوه وأرصدوكا إػ  ،أهؾ افعؾؿ

 ما يروكف حّؼا .

إّن اهلل يعؾؿ أّن هذا اجتفادي دم شبقؾ خدمة فغة افؼرآن ؾفق دم       

ومثؾام ؿال افغّزايل أردكا افعؾؿ فغر  ،إول وإخر دم شبقؾ اهلل تعاػ

وـذفؽ ؾؽؾ رأي يل دم هذا افؽتاب ؿد  ،اهلل ؾلبك إٓ أن يؽقن هلل

 يمخذ ويرّد ظدا ؿقل اهلل تعاػ وكبّقف افؽريؿ وما اّتػؼت إّمة ظؾقف .. 

 . ف ويرضاهأشلل اهلل أن يقّؾؼـا دا حيبّ       
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 مـ ادصادر وادراجع : 

 ( ؾؿـ أراد افتـؼقب ظـفا ؾؾراجع افػصقل واهلقامش ،مل أذـر مجقع ادصادر) 

 ،اعمثؾ اًم٤ًمئر ذم أدب اًمٙم٤مشم٥م واًمِم٤مقمر،سمـ إصمػم وٞم٤مء اًمديـا-1

صٞمدا  ،اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٍمي٦م ،حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد-2حت٘مٞمؼ حمٛمد 

 م .1999 ،سمػموت

 إؿمٕمري أسمق احلًـ :-3

 م.2113 ،1ط ،سمػموت ،دار اسمـ طمزم،اإلسم٤مٟم٦م قمـ أصقل اًمدي٤مٟم٦م-

 ،اًم٘م٤مهرة ،دار احلدي٨م ،ُم٘م٤مٓت اإلؾمالُمٞملم واظمتالف اعمّمٚملم-

 م.1،2115ط

 ،دار اسمـ طمزم،اًمٗمرق سملم اًمٗمرق ،اًمٌٖمدادي قمٌد اًم٘م٤مهر سمـ ـم٤مهر-4

 م.2115 ،1ط ،سمػموت

 ،اًم٘م٤مهرة ،دار اعمٕم٤مرف ،حت٘مٞمؼ أمحد ص٘مر ،إقمج٤مز اًم٘مرآن ،اًم٤ٌمىمالين-5

 م.1998 ،5ط

حت٘مٞمؼ روقان  ،اًمروض اعمريع ذم صٜم٤مقم٦م اًمٌديع ،اسمـ اًمٌٜم٤مء اعمرايمٌم-6

 م.1985، 1ط،اًمدار اًمٌٞمْم٤مء ،اعمٖمرسمٞم٦م دار اًمٜمنم،سمـ ؿم٘مرون
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 ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب ،اإلُمت٤مع واعم١ماٟم٦ًم ،اًمتقطمٞمدي أسمق طمٞم٤من-7

 م.2115،سمػموت

 ،ُمّمٓمٗمك سم٤ميب احلٚمٌل،حت٘مٞمؼ طمًـ اًمًٜمدويب ،اعم٘م٤مسم٤ًمت-8

 م.                      1929،اًم٘م٤مهرة

٤م حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك اًمً٘م ،وم٘مف اًمٚمٖم٦م وه اًمٕمرسمٞم٦م،اًمثٕم٤مًمٌل أسمق ُمٜمّمقر-9

 دت . ،3ط،اًم٘م٤مهرة ،ُمٓمٌٕم٦م اًم٤ٌميب احلٚمٌل ،و إسمراهٞمؿ إسمٞم٤مري

 ،حت٘مٞمؼ قمٌد اًمًالم ه٤مرون،اًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم ،اجل٤مطمظ أسمق قمثامن-11

 م.2111 ،1ط ،اًم٘م٤مهرة ،ُمٙمت٦ٌم اسمـ ؾمٞمٜم٤م

 ،اإلؿم٤مرات واًمتٜمٌٞمٝم٤مت ذم قمٚمؿ اًمٌالهم٦م ،اجلرضم٤مين ريمـ اًمديـ-11

 ،1ط ،سمػموت ،ٞم٦مدار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛم ،حت٘مٞمؼ اسمراهٞمؿ ؿمٛمس اًمديـ

 م.2112

 اجلرضم٤مين قمٌد اًم٘م٤مهر :-12

دار اًمٙمت٥م ،حت٘مٞمؼ قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي،أهار اًمٌالهم٦م ذم قمٚمؿ اًمٌٞم٤من

 م. 2111 ،1ط ،سمػموت،اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ،اًم٘مدس ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،حت٘مٞمؼ حمٛمد ؿم٤ميمر ،دٓئؾ اإلقمج٤مز-13

 م.1992 ،3ط  ،اًم٘م٤مهرة
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حت٘مٞمؼ ظمٚمػ ،وٛمـ صمالث رؾم٤مئؾ ذم اإلقمج٤مز ،اًمرؾم٤مًم٦م اًمِم٤مومٞم٦م-14

 م.2112 ،6ط ،اًم٘م٤مهرة ،دار اعمٕم٤مرف ،اهلل أمحد و حمٛمد زهمٚمقل ؾمالم

حت٘مٞمؼ ،يمت٤مب اًمتٕمريٗم٤مت ،اجلرضم٤مين قمكم سمـ حمٛمد اًمنميػ احلٜمٗمل-15

 م.2117، 1ط ،اًم٘م٤مهرة ،اًم٘مدس ًمٚمٜمنم واًمتقزيع،ٟمٍم اًمديـ اًمتقٟمز

 اسمـ ضمٜمل أسمق اًمٗمتح قمثامن :-16

 ،1ط ،اًم٘م٤مهرة ،احلدي٨مدار  ،حت٘مٞمؼ اًمنمسمٞمٜمل ذيدة ،اخلّم٤مئص-

 م.2117

دار اًمٙمت٥م ،حت٘مٞمؼ حمٛمد طمًـ إؾمامقمٞمؾ،ه صٜم٤مقم٦م اإلقمراب-17

 م.2،2117ط ،سمػموت،اًمٕمٚمٛمٞم٦م

حت٘مٞمؼ حمٛمد  ،ُمٜمٝم٤مج اًمٌٚمٖم٤مء وهاج إدسم٤مء ،طم٤مزم اًم٘مرـم٤مضمٜمل-18

 م.1989 ،2ط،سمػموت ،دار اًمٖمرب اإلؾمالُمل ،احلٌٞم٥م سمـ اخلقضم٦م

 اسمـ طمزم إٟمدًمز :-19

 ،ٜمٓمؼ واعمدظمؾ إًمٞمف سم٤مًٕمٗم٤مظ اًمٕم٤مُمٞم٦م وإُمثٚم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦ماًمت٘مري٥م حلد اعم

 دت. ،سمػموت ،ُمٙمت٦ٌم احلٞم٤مة ،حت٘مٞمؼ إطم٤ًمن قم٤ٌمس

 دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب . ،اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ،اسمـ طمزم-21
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 ،وٛمـ صمالث رؾم٤مئؾ ذم اإلقمج٤مز،سمٞم٤من إقمج٤مز اًم٘مرآن ،اخلّٓم٤ميب-21

 ،اًم٘م٤مهرة ،فدار اعمٕم٤مر ،،حت٘مٞمؼ ظمٚمػ اهلل أمحد و حمٛمد زهمٚمقل ؾمالم

 م.  2112 6ط

حت٘مٞمؼ إسمراهٞمؿ  ،اإليْم٤مح ذم قمٚمقم اًمٌالهم٦م،اخلٓمٞم٥م اًم٘مزويٜمل-22

 م.2113 ،1ط ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،ؿمٛمس اًمديـ

ُم١مؾم٦ًم ،حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك اًمِمٞمخ ،اعم٘مدُم٦م ،اسمـ ظمٚمدون قمٌد اًمرمحـ-23

 م .1،2112ط ،دُمِمؼ،اًمرؾم٤مًم٦م ٟم٤مذون

حت٘مٞمؼ ٟمٍم  ،اإلقمج٤مز هن٤مي٦م اإلجي٤مز ذم دراي٦م ،اًمرازي ومخر اًمديـ-24

 م.1،2114ط ،سمػموت،دار ص٤مدر،اهلل طم٤مضمل ُمٗمتل أوهمكم

حت٘مٞمؼ ،اًمٕمٛمدة ذم حم٤مؾمـ اًمِمٕمر وآداسمف وٟم٘مده،اسمـ رؿمٞمؼ اًم٘مػمواين-25

 م.2119 ،اًم٘م٤مهرة ،دار اًمٓمالئع ،حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد

وٛمـ صمالث ،اًمٜمٙم٧م ذم إقمج٤مز اًم٘مرآن ،اًمرُم٤مين قمكم سمـ قمٞمًك-26

 ،،حت٘مٞمؼ ظمٚمػ اهلل أمحد و حمٛمد زهمٚمقل ؾمالم ،اًم٘مرآن رؾم٤مئؾ ذم إقمج٤مز

 م. 2112 6ط ،اًم٘م٤مهرة ،دار اعمٕم٤مرف

 اًمزخمنمي ضم٤مر اهلل :-27

  اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠مويؾ، -

 م.2119 ،3ط ،سمػموت ،دار اعمٕمروم٦م ،حت٘مٞمؼ ظمٚمٞمؾ ؿمٞمح٤م 
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دمٜمٞمس أؾم٤مًمٞم٥م اعمٜمزع اًمٌديع ذم  ،اًمًجٚمامد أسمقحمٛمد اًم٘م٤مؾمؿ-28

 م.1981، 1ط ،اًمرسم٤مط ،ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف،حت٘مٞمؼ قمالل اًمٖم٤مزي ،اًمٌديع

 ،حت٘مٞمؼ قمٌد احلٛمٞمد هٜمداوي ،ُمٗمت٤مح اًمٕمٚمقم ،اًمًٙم٤ميمل أسمقيٕم٘مقب-29

 م.1،1998ط ،سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ،سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م،ه اًمٗمّم٤مطم٦م ،اسمـ ؾمٜم٤من اخلٗم٤مضمل-31

 م.1989 ،1ط

دار   ،ه٤مرون حت٘مٞمؼ قمٌد اًمًالم،د٤مباًمٙمتد ،أسمقسمنمددٌقيف ؾمٞمدد-31

 م.2116، 1ط ،سمػموت   ،اًمت٤مريخ 

 اًمًٞمقـمل ضمالل اًمديـ :-32

حت٘مٞمؼ قمٌد اًم٘م٤مدر قمٓم٤م و ُمرزوق قمكم ،أهار شمرشمٞم٥م اًم٘مرآن-

 م.2112اًم٘م٤مهرة، ،دار اًمٗمْمٞمٚم٦م،إسمراهٞمؿ

 ،سمػموت ،دار اًمٗمٙمر،حت٘مٞمؼ ظم٤مًمد اًمٕمٓم٤مر ،اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن-33

 م.2118

دار ،حت٘مٞمؼ قمٌد اًمرطمٞمؿ حمٛمقد ،اعمزهر ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وأٟمقاقمٝم٤م-34

 م.2117 ،سمػموت،اًمٗمٙمر



212 

دار  ،حت٘مٞمؼ أمحد ؿمٛمس اًمديـ،ُمٕمؽمك إىمران ذم إقمج٤مز اًم٘مرآن-35

 م.1،1988ط،سمػموت،اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

اعمقاوم٘م٤مت أو قمٜمقان اًمتٕمريػ سم٠مهار  ،اًمِم٤مـمٌل أسمق إؾمح٤مق-36

 م.2113، 1ط،دُمِمؼ،اًمرؾم٤مًم٦م ٟم٤مذون ،حت٘مٞمؼ حمٛمد ُمرايب،اًمتٙمٚمٞمػ

حت٘مٞمؼ حمٛمد ،شمٚمخٞمص اًمٌٞم٤من ذم جم٤مزات اًم٘مرآن،اًمنميػ اًمريض-37

 م.1،2112ط،اًم٘م٤مهرة ،ُمٙمت٦ٌم أداب،قمٌد اًمٖمٜمل طمًـ

ُمٙمت٦ٌم اخل٤مٟمجل  ،حت٘مٞمؼ حمٛمد وم١ماد ؾمزيملم،جم٤مز اًم٘مرآن ،أسمق قمٌٞمدة-38

 اًم٘م٤مهرة، د ت .

 ،1ط ،اًم٘م٤مهرة،جلاخل٤مٟم ،يمت٤مب اًمّمٜم٤مقمتلم،اًمٕمًٙمري أسمق هالل-39

 هد.1321

اًمٓمراز اعمتْمٛمـ ٕهار اًمٌالهم٦م وقمٚمقم  ،اًمٕمٚمقي حيٞمك سمـ محزة-41

 ،1ط ،اًم٘م٤مهرة ،دار احلدي٨م ،حت٘مٞمؼ اًمنمسمٞمٜمل ذيدة ،طم٘م٤مئؼ اإلقمج٤مز

 م.2119

حت٘مٞمؼ  ،اًمّم٤مطمٌل ذم وم٘مف اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،اسمـ وم٤مرس أمحد سمـ زيمري٤مء-41

 م.2117 ،2ط،سمػموت ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،أمحد طمًـ سم٩ًم

ُم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م  ،شم٠مويؾ ُمِمٙمؾ اًم٘مرآن،اسمـ ىمتٞم٦ٌم قمٌد اهلل سمـ ُمًٚمؿ-42

 م.1،2119ط ،ٟم٤مذون
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حت٘مٞمؼ قمامد زيمل اًم٤ٌمرودي و ،اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن،اًم٘مرـمٌل-43

 م.2112، 11ط ،اًم٘م٤مهرة ،اعمٙمت٦ٌم اًمتقومٞم٘مٞم٦م ،ظمػمي ؾمٕمٞمد

 ،2ط ،سمػموت ،دار ص٤مدر ،مجٝمرة أؿمٕم٤مر اًمٕمرب،اًم٘مرر أسمق زيد-44

 م.2118

----- 

أدوٟمٞمس قمكم أمحد ؾمٕمٞمد، اًمِمٕمري٦م اًمٕمرسمٞم٦م،دار  .1

 م1989، 2أداب،سمػموت،ط

 م 1983، 4ط ،دار اًمٕمقدة ،ُم٘مّدُم٦م إمم اًمِمٕمر اًمٕمريب ،أدوٟمٞمس .2

دار  ،ُمٜم٤مه٩م اًمتجديد ذم اًمٜمحق واًمٌالهم٦م واًمتٗمًػم ،أُملم اخلقزم .3

 م  1966 ،1ط ،اعمٕمروم٦م

اجلديد،  اًمرايض رؿمٞمد، احلج٤مج واعمٖم٤مًمٓم٦م، دار اًمٙمت٤مب .4

 م 2111، 1سمػموت،ط

صٛمقد مح٤مدي، اًمتٗمٙمػم اًمٌالهمل قمٜمد اًمٕمرب أؾمًف وشمٓمقره إمم  .5

 م.2111، 3اًم٘مرن اًم٤ًمدس، دار اًمٙمت٤مب اجلديد، سمػموت، ط

 صقًم٦م قمٌد اهلل: .6
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وٛمـ ،احلج٤مج أـمره وُمٜمٓمٚم٘م٤مشمف ُمـ ظمالل ُمّمٜمػ ذم احلج٤مج .7

، يمت٤مب أهؿ ٟمٔمري٤مت احلج٤مج ذم اًمت٘م٤مًمٞمد اًمٖمرسمٞم٦م، يمٚمٞم٦م أداب ُمٜمقسم٦م

 ت.د

احلج٤مج ذم اًم٘مرآن ُمـ ظمالل أهؿ ظمّم٤مئّمف إؾمٚمقسمٞم٦م، دار  .8

 م2117. 1اًمٗم٤مرايب، سمػموت، ط

وٞمػ ؿمقىمل، اًمٌالهم٦م شمٓمقر وشم٤مريخ، دار اعمٕم٤مرف، اًم٘م٤مهرة،  .9

 م.2111، 13ط

اًمٓمٚم٦ٌم حمٛمد ؾم٤ممل حمٛمد إُملم،احلج٤مج ذم اًمٌالهم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  .11

 م.2118، 1اعمٕم٤مسة، دار اًمٙمت٤مب اجلديد اعمتحدة، سمػموت، ط

 دار اًمنموق . ،ذم فمالل اًم٘مرآن ،ؾمّٞمد ىمٓم٥م .11

 –اًم٘م٤مهرة  ،دار اًمنموق ،اًمتّمقير اًمٗمٜمل ذم اًم٘مرآن ،ؾمٞمد ىمٓم٥م .12

  2114 ،17ط ،ُمٍم

 ،5ط،دار اًمنموق،اًمٜم٘مد إديب أصقًمف وُمٜم٤مهجف ،ؾمٞمد ىمٓم٥م .13

 .م 1983

 دار اًمنموق . ،طمّم٤مد اهلِمٞمؿ ،اعم٤مزين .14

 ،ت٦ٌم وه٦ٌمُمٙم ،ىمراءة ذم إدب اًم٘مديؿ ،حمّٛمد حمّٛمد أسمق ُمقؾمك .15

 م 2112 ،4ط
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اًمتّمقير اًمٌٞم٤مين دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م . ُمٙمت٦ٌم  ،حمّٛمد حمّٛمد أسمق ُمقؾمك .16

 وه٦ٌم 

ُمٙمت٦ٌم  ،ُمّمٓمٗمك ص٤مدق اًمراومٕمل إقمج٤مز اًم٘مرآن واًمٌالهم٦م اًمٜمٌقي٦م .17

 اجلزائر . ،رطم٤مب

 دار اًمٗمٙمر  ،شم٤مريخ اًمِمٕمر اًمٕمريب ،ٟمجٞم٥م حمٛمد اًمٌٝمٌٞمتل .18

د ُمٓم٤مرطم٤مت ُمٜمٝمجّٞم٦م طمقل إدب واًمٜمّ٘م ،حمٛمد اًمٙمت٤مين .19

 اعمٖمرب –دار اًمث٘م٤موم٦م  ،وقمالىمتٝمام سم٤مًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م

شمر قمٌد اعمجٞمد ضمحٗم٦م  ،آؾمتٕم٤مرات اًمتل شم٘متؾ ،ضمقرج ٓ يٙمقف .21

 م 2115 ،1ط ،اعمٖمرب ،دار شمقسم٘م٤مل ًمٚمٜمنم ،وقمٌد اإلًمف ؾمٚمٞمؿ

  4ط ،ُمٙمت٦ٌم اعمٕم٤مرف سمػموت ،ىمّم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م ،ول ديقراٟم٧م .21

: ؾمٕمٞمد اًمٖم٤مٟمٛمل شمر  ،ومٚمًٗم٦م اًمٌالهم٦م ،إيٌقر أرُمًؽموٟمغ ريتِم٤مردز .22

 و ٟم٤مس طمالوي 

دار اًمٙمت٤مب  ،شمر : حمٛمد اًمقزم ،آؾمتٕم٤مرة احلّٞم٦م ،سمقل ريٙمقر .23

 اجلديد .
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 : دم شطقر ادمّفػ 

إشتاذ حمّؿد ظبد افرزاق بقظاؾقة مـ مقافقد مديـة ؿسـطقـة حتّصؾ  

ختّرج مـ  ،ظذ صفادة افبؽافقريا صعبة آداب وفغات بتؼدير جّقد

إّول   -ؿسؿ افؾغة وإدب افعريب –فألشاتذة بؼسـطقـة اددرشة افعؾقا 

  .ظؿؾ أشتاذا فؾتعؾقؿ افثاكقي دم افؾغة وإدب افعريب  ،دم دؾعتف

 2م مـ جامعة شطقػ 2215حتصؾ ظذ صفادة اداجستر شـة *

حقل مقضقع:  ". ظبد افغـل بارة د"بتؼدير حسـ جّدا بنذاف 

  "اجلديدةافبالؽة افعربّقة دم ضقء افبالؽة "

*دـتقراه ظؾقم دم افـؼد ادعاس وؿضايا حتؾقؾ اخلطاب بجامعة 

وهق كائب رئقس مجعّقة ،حقل افبالؽة افعربقة دم ادغرب 2-شطقػ

تذة مؽّؾػ بافؾجـة افعؾؿّقة وافثؼاؾّقة اخرُيل اددرشة افعؾقا فألش

 ،افبالؽة افعربّقة وافبالؽات اجلديدة"فؾجؿعّقة . مـ أظامفف وممفػاتف: 

 .فؾـؼ وافتقزيع حسغ رأس اجلبؾ ممشسةم ظـ 2218كؼ شـة 

 وافبالؽة افعربّقة بغ اإلؿـاع وآمتاع ،ـتاب ـقؿقاء ادجاز

.@yahoo.fr66mohamedbouafia 

                            

 


